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സനാ. സാ. സാം സാ. സാ; സ; സ സ; 

പു]നസ്സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട 

'യയറിക്കാ ഫോറം" 
൧ച/കേശക,ധമ?ത? 

ഡോ. കെ. യന്. പിഷാരോടി ( അദ്ധ്യക്ഷന് 
എന്. വി. കൃഷ് ണവാരിയര് 
പി. ടി. ഭാസ്തൂരപ്പണിയ്ക്കുര് 

പ്രൊ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 
പ്രൊ. എ. അച്യൃത൯ 

പ്രാ. എം. എസ്. അബ്ദൃള്കാദിര് 
വി. കരുണാകരനനമ്പ്യാ൪ 
എ. എസ്. ദിവാകര൯ 

ലളിതാംബിക അന്തജ്ജനം 

നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ 

ചത്രാമഥിചമത്ചമ?ത? 

ഡോ. കെ. പവിത്ര൯ (മാനേജിങ് എഡിററര്) 

പി. കെ. ആന്റോ 

കെ. പി. എബ്രഹാം 

പി. ആര്. ജയകുമാ൪ 

സി, ജി. ശാന്തകുമാരന് 

എം. സി. നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

കെ. ചന്ദ്രശേഖര൯ 

സി. കെ. രാമചന്ദ്൯ 

ജി. ഗോപിനാഥന്നായര് 

ച(ത്രധധിചര് 

ടി. ആര്. ഗങ്കണ്ണി 

ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ൯ 

ജോര്ജ്ജ് പ്രിന്റിംഗ് വര്ക് സില് അച്ചടിച്ച് 
തൃശൂരില്നിന്നു പ്രസിദ്ധികരിയ്ക്കുന്നു 

കവര്: സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഐ. എസ്. പ്രസ്സ് 
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പരദ്ധ്യക്കാരുകട് ച്രഖ്യ2ചറാതഃറം 
നി 

ഉല്ല 

1! 90110 071 ॥1॥., 
(൪൦: ഹീംം -- ല്്വലു 

൬0൦ ൭0 ൦05: ൭00ലിഗം 02055 ൦ 0൦0650 0൩ 005105, 
12 റീനാഥിദ! മ5ടടിടമനഠ് ഠ് 7ഉ0ിഠധി ധം, 

ന൫ഠധല്൦5 200 7൦ചി। ഗാ 

ഓഗ൦% 2ഠ്വിഠേ ഠ0 21 ലിറ 0൦01 ണട, 

1൦5൦ 0൩0200 2൧0 ൦ 0൦ 82 8020൦5 ൨ ൦ 83ലി൦ 500630 

ഡല ൧൦ 502065 0 (ലദ്വം, [1)5ഠഗ൦, ബി പ്പമഠ്ധ ൧൦ 6൦൩൩൦0 

0, 7. (ഥി ബഥ പ്പം 

€00/ഗ്ന൦. 

ദി കാത്തലിക്ക് സിറിയന് 
ബാങ്ക് ലിമിററഡ” 

റജി. ആപ്പീസ് - തൃശൂര് 

കുട്ടികളില് സമ്പാദൃശിലം വളത്തുവാന് ബാങ്കില് 

കുട്ടികള്ക്കായുള്ള സേവിങ്ങ് സ് കണക്ക് 

വറും 5ക. മാത്രം അടച്ചു” തുടങ്ങുക. 
12 വയസ്സ്സിന്നു മീതെയുള്ള ഓര്രേ കുട്ടിക്കും കണക്കു തുടങ്ങി 

വരവു ചിലവ് നടത്താവുന്നതാണ്. 
ട് ശതമാനം പലിശ കിട്ടന്നതിന്നു പുറമെ കൂടതല് 

സമ്പാദ്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കു 
ആകഷകങ്ങളായ സമ്മാനങ്ങളും നല്കിവരുന്നു. 

കൂട്ടത് വിവരക്കുറംക്കു ബക്ക?ക്കമഥ അമ്മയ ക്ര്ധഗഞ്ച?ത്ത് 
അമറ്വഷിക്കുക. 

ചെയര്മാന്, 

2970 രഗിസ്ധദ്മര് 245 



പരഷ്ച്യക്കാ കട് ച്രഖ20ചാതാറം 

“* അാ്മത്തുകാചത്തു കുമത പത്തക്ഷച്ചഥത്ത് 

ആപ്ചത്തുകാലത്തു കീ ചത്തു ത?ന്മാഗം്? 
ആന്ന്; 

ബാല്യത്തില്തന്നെ മിതവ്യയശിലം അഭ്യസിക്കുക 
ഭാവിക്കുവേണ്ടി കരുതിവെക്കുക 
അതുവഴി നാടിന്െറ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെട്ടത്തക 

ദി ധനലക്ഷ'മി ബാങ്കും ലിമിററഡ' 
തൃശൂര് 

ഐ. ഒമര്. ശ്രീനാ?7ചാദ്വയുര് 

ചെയര്മാന് 

തത്തെ തത്തി 

01100൦: 2427 

ടി | യ്യു | 0- യില 
[റ൧്്പ-4,൦റ്വധഥ൧൧൦, ൧-൨ ഠ്വ) ൧൮75 

1991 118. ൦7812 5020൦ 

7702: ൮. 7. 2൧൧൨. 

7000207൦75 0 

[011൧ 510. 005, 1105ല൧ 010, 

5100. വ്ഡ്പസ്വഡ, 5700൧. -സ്സ്വസ്ധ്ഥഃ %:. 

256 സ്മീക്കു 



യറാിക്ക ബാഹ്യാകാശപ്പതപ്പ ഡിസമ്പര 1970 

താളകളില് 

ശാസ്ത്രസമിക്ഷ 
നാളേഷയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് 

ലേസര് 

ബാഹ്യാകാശഗവേഷണം 

സ്നേസ് യാത്രയുടെ 

ബയോളജി 

സോളാര് ബാറ്ററി_എന്ത', 

എന്തിനു്? 

എനിയ്ക്കു പറക്കാ൯ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്! 

ബാഫ്യാകാശഗവേഷണവും 
ആരോഗ്യവും 

വറക്കുംതളിക 

ലൂണ 16൯െറ വിജയം 

ചൊവ്വ 

അപ്പ്പോളോ 13ന്െറ കഥ 

സോവ്യറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞക്കു 
സിന്ദൃരപുഷ്ടങ്ങള് 

കൊച്ചുകഥ 

അമ്പിളിയുടെ മുഖം 

കാവ്യമേള 

ഇന്നു ഞാനാളായല്ലോ! 

ചന്ദ്രശില 

കുട്ടനെറ ശപഥം 

ബാലവാടി 
ഭൂമിയുടെ ആകൃതി 
എനിയ്ക്ുകവേണ്ടി 

അമ്പിളിമാമനോട് 

ഭൂമിയ്യടെ അന്തരീക്ഷം 

വിമാനങ്ങള് 

ചിത്രശേഖരം 
മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് 

ചര്(ൂനഗരം 
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മുഖചിത്രം: ആകാശസരസ്സില് 
 ചത്മുകാരദ്. ച്രരഫമസ്ധാറ്ജ് ഒററപ്രതി 40 പൈ 



നാളായല്ലോ 
ലാ ഞ 
തിങ്കളിന്മുററത്തേയ്ക്കു പരുഷാന്തരങ്ങള് തന് 
പൊന്കിനാവുകളടല് കൊണ്ടെന്നെ ചുമക്കവേ 

ശുന്യാന്തരീക്ഷത്തിങ്കല് ഞാലുന്ന മണ്പുററതാം 
സുരൃയനെയാടത്തുമ്പ തൊട്ടുകൊണ്ടേററിപ്പോകേ 
പിന്പുറത്തേയ്യക്കൊന്നുററുനോക്കുന്നു, പാരംതാഴെ- 

പ്പമ്പരപ്രായം നിന്നെക്കാണ്മുഞാന് ഭൂലോകമേ! 
എന്തൊരാനന്ദം, നിന് കൈപ്പിടുത്തം വിട്ടത്തിത്ര 
പൊന്ത വാന്, വിഹരിക്കാനിന്നുഞാനാളായല്ലോ! 

നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ 

വവവവവവറവറവറവവവവവവവവവലലം 
പാം; 



റാമ്മട ച/(0ക്രാഥക്കംഴെകക കാനും ൨൧൧൧22 മച/൪മ്മഗഗം 
ക് 

കടമ വദുതമംമ്മ: ചേഗഷത്ങമ?ചെയ്ക്യുക്ക ഒരു കല്ലട 

൭൫൬ ദ്മിചക്മിച്ചാമ്മ7തരോക്കാം 

ആര്തര് സി. ച്ലാര്ക്ക് 

_ നാളേസ്ക്കും അപ്പുറത്ത് 
മുന്നുറ് കോടി വഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്, ജീവന്െറ ആദ്ൃയപാര് 

പ്പിടമായ സമുദ്രത്തില് നിന അതിനെ ചന്ദ്രന് വിളിച്ചുകയററി 
ശൂന്യമായ കരയിലേ ഒക് നയിച്ചു. എന്തെന്നാല്, പുരാതനമായ 

ഭൂമിയിലെ തരിശായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില് ത്മത്  വേലിയേററങ്ങ 
ളിലുടെ തിരകള് അടിച്ചുകയററിയപ്പോള്, അവയുടെ നിത്യവു 
മുള്ള താളലയം ആഴംകുറഞ്ഞ കടലിലെ ജത്തുക്കളെ സൂയ്യന്റേയ്യം 
വായുവിധ൯റയ്യം ശക്തികള്ക്ക് വിധേയമാക്കിത്തീത്തു. അവ 
യില് മിക്കതും നശിച്ചു--എന്നാല്, ചിലതു” പുതിയതും പ്രതി 
കൂലവുമായ സാഹചര്യത്തോട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേന്ര. കരയുടെ കീഴ 
ടക്കല് ആരംഭിച്ചു. 

സമുദ്രം അപ്രത,ക്ഷമാക്കിയ തീരങ്ങളില് ഇതു” എന്നു സം 
ഭവിച്ചു എന്ന് നാം ഒരിക്കലും അറിയുകയില്ല. ഇത്ര നിഗൂഡമാ 
യും അസ്തുഷ്ടമായും നടന്ന ഒരു സംഭവം കാണാന് അന്നു കണ്ണുക 
ദണ്ടായിരുന്നില്ല. രേഖപ്പെട്ടത്താന് ക്ൃയാമറയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇ 
പ്പോള്, ചന്ദ്രന് വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് -- ഭൂമിയേയും ആകാ 
ശത്തേയും വിറപ്പിക്കുന്ന അട്ടഹാസത്തോട്ടകൂടിയാണ് ജീവ 
൭൯െറ ഇത്തവണത്തെ പ്രതികരണം. 

ഒരു സാറേറണ്.-ട, നാലായിരം ടണ് തള്ളല് ശക്തിയോട്ട 
കുടി ശുന്യകാശം ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞുകയറുമ്പോള്, സാങ്കേതി 
കവിദ്യയയടെ മഹാവിജയം എന്നതിനേക്കാള് കൂട്ടത്ലായ ഒര 
താം ഇതിന്നുണ്ടു്. ജീവപരിണാമത്തിന്െറ അട്ടത്ത അദ്ധ്യായം 
അതു തുറക്കുകയാണു”. ഒരു വിക്ഷേപണത്തിന്െറ നാടകീയത 
നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഇത്രയധികം വശപ്പെടുത്തുന്നതില് അത്ളു 
തമൊന്നുമില്ല. മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന റോക്കററ് യുക്തിചിന്ത യേക്കാള് പഴക്കമേറിയ ജന്മവാസനകള്ക്ക് ആകഷകമായിരി 
കവ, ലോകവും ലോകവ്വം തമ്മില് മാത്രമുള്ള വിടവല്ല--ഹൃദ 
യവും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വിടവും അതു” അടയ്ക്ക ന്നുണ്ട്. 

പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ സ്വപ്ലങ്ങളും അദ്ധ്വാന 
ങ്ങളും ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശചാരികളെ ചന്ദ്രനില് എത്തി ചയ. കേപ് കെന്നഡിയില്ും ബായ് കൊനൂറിലും പീനെമുണ്ടെ 

2 670 ശ്ഥിദ്മമ്ധര് 
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റാഗക്കേയ്്കും അച്ഛ്ാതമ്” തആമൃരര്യര് ൭൭൮. കഗര്ക്ക് 

യിലും പണിയെട്ടത്ത എഞ്ചിനീയര്മാതടേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു 
ടേയും സൈന്യങ്ങള്ക്കുപിന്നില് ഭൂതകാലത്തെ ഭീമകായന്മാ൪_ 
ന്യൂട്ടസം ഗലീലിയോയും കെപ്ലറും ആര്ക്കിമിഡീസം-കൂടി നി 
ല്പ്റൂണ്ടു . അവരുടെ പേരുകള്-_ ഗോഡാര്ഡ്, സിയോള്കോ 
വസ്തി, അമുന്ഡ് സെള്. സ്പോട്ട്, ബേര്ഡ് തുടങ്ങിയ പില് 
ക്മാലത്തുണ്ടാധ രന്നവരുടെ പേരുകളം--ചന്ദ്രപടങ്ങളില് ഇ 
പ്പോള് ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു് . അവരുടെ പേരുകള്. ഭാവി 
പര്യവേക്ഷകക്ക് അടയാളവസ്തക്കളായിരിക്കുന്ന പവ്ൃതങ്ങള്ക്കും 
ഗത്തങ്ങള്ക്കും നല്കപ്പുട്ടിരിക്കുന്നു. _ 

നമുക്കു” പ്രകൃത്യാലള്ള ഏക ഉപഗ്രഹത്തില് ആഫ്രിക്ക 
യോളം വലിപ്പമുള്ളതും അജ്ഞാതമെങ്കിലും തീച്ചയായും അള 
വററ വിഭവ സമ്പത്തുക്കള് ഉള്ളതുമായ ഒരു ലോകമാണത് __ 
ഒരു സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് അവിടെ 
ഒരു കാലത്ത സ്ഥിരമായ താവളങ്ങള് നാം സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കു 
കയില്ല. ആദ്യം അവ, ഇന്ന് അന്റാര്ടിക്കില് ഉള്ള താവള 
ങ്ങള് പോലെതന്നെ ശാസ്ത്രീയോദ്ദേശങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമായി 
രിക്കും. എന്നാല് യഥാകാലം അവ ജനസമൂഹങ്ങളായി വളര് 
ന്നേക്കും. 

എന്നാല്, നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ടുള്ള ഏററവ്ം വലിയ 
ഉപയോഗം കൂട്ടതല് വിദൂരമായ ലോകങ്ങളിലേയ്ത്കുള്ള ഒരു കല് 
പടവ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നേക്കാം. ഭൂമാതാവിനോട്ട് അട്ട 
ത്തുള്ള ഇവിടെ ചൊപവ്വായേയും ബുധനേയും ഭീമാകാരമായ വ്യാ 
ഗത്തെ ചുൂററുന്ന അനവധി ചന്ദ്രന്മാരെയും വലയങ്ങളോട്ടകൂടിയ 
ശനിയേയ്യം കിഴടക്കുന്നതിന വശ്യമായ നൈപുണ്യങ്ങള് നാം 
അന്യൂനമാക്കും. അപ്പപോളോയുടെ പിന്നിലള്ള പ്രവത്തനങ്ങള് 
അത്തരം വിദൂരലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്പററി ഇപ്പോള്തന്നെ വിഭാവനം 
ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അവര് ഇന്നു ചെയ്യന്ന പ്രവൃത്തി വരുംനൂററാണ്ടു 
കളില് മാനിക്കപ്പെട്ടന്നതാണ്. കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോ 

കങ്ങളുടെ, ഇനിയും രചിക്കപ്പെടാത്ത പടഖദളില്,, അവയുടെ 
പേരുകള് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും ഭ 

ചന്ദ്രന് 
ഭൂമ?മ്മറാ?ദാമ്' 2,6൦4 ,200 കിക്ഷേമീഥാഥാ൪ ആമകക്ഷ/ ന൧7/൭ 

ഗാഥയ്യൂാമ. ച്്ലാശ്ചം 67 കഷ?മേമ്ാര്.' തുക്കം 7079 ടങ്ജ്. 

ഭ്രമ?ദ്ത്ുക/ാമം മകി? ഒര്മ ക?ച്ചേഗമ"2ഠാ൪ വേഗതമില് ദുഞ്ചെ 

തിക്കു. 
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ു 
2ടചഗ്രഗഹ,ം മടചഛേമമം 0൪൧ിമ്മയമമഗമക്ക ഷഹമര്്ലഗക 

ത്തിക൧/ വാമ്മാവ്മിമക്ഷേഗചകരമെതകഗണി”. ൧൧൭ ചേഗക 

താകൂമ?മ്മ? ത്തശമ്മശ്ഥിദ്മിമമ്മം മ്ഥ/യു൧07 ഇകതാദാമം ദ്ചമ൭ഥ 

കെ, കെ; വാസ 

ലേസര് 
ക്ലാസ്സ്മുറി നിറയെ കുട്ടികള്. ചച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ' മണിക്കൂ 

റൊന്നായി. അവസാനം ജീനിയസ് എന്നു” കളിപ്പേരുള്ള വന് 
സംസാരിക്കാന് എഴുന്നേററു. സഹപാഠികള് നിശശൂബ്ബരായപ്പോ 

ള് അവന് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു. 

രാമന്കുട്ടി പറഞ്ഞുവല്ലൊ ചന്ദ്രനില്നിന്നും ചൊവ്വയില് 

നിന്നും ഭൂമിയിലുള്ള വരുമായി ടെലഗ്രാഫ് മുഖേന സമ്പക്കം പു 

ലത്താമെന്നു”. അതു അമ്പേ തെററു.. ചന്ദ്രനിലേക്കുതന്നെ എത്ത 
ദൂരമുണ്ട്. ആ ദുരം മുഴവന് ടെലഗ്രാഫ് ലൈന് വേണ്ടെ? അ 

തിനു” എത്രമാത്രം കമ്പിവേണം. കമ്പി കിട്ടിയാല് തന്നെ ആ 

കാശത്തു” എവിടെയാണു” ബന്ധിക്കുക. ഇനിയുമുണ്ട് പ്രായോ 

ഗിക തടസ്സങ്ങള് നിരവധി. ആകയാല് സാധാരണ ടെലഗ്രാ 

ഫോ ടെൌെലഫോണോ ഗ്രഹാന്തരങ്ങളില് നിന്നുള്ള ആശയവിനിമ 
യത്തിനു” പററില്ല. 

ഭൂമിയില് വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വര് അന്യോന്യം സമ്പക്കം 
പൃലത്താനുപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ടെലഗ്രാഫി പററുമോ? 
റേഡിയോ ടെലഫോണ് പററുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്്ടെന്നല്ലേ? 
ഈ രണ്ടു ഉപകരണങ്ങളിലും മനുഷ്യന്െറ ശബ്ദത്തെ ഒരു 
വാഹനത്തില് കയററി അയക്കുകയാണല്ലൊ നാം ചെയ്യുന്നതു്. 
ആ വാഹനത്തിന്െറ പേരു്; വൈദ്ൃതകാന്തിക തരംഗങ്ങള് 
(റേഡിയോ തരംഗങ്ങള്). അതിന്െറ വേഗം: സെക്കണ്ടില് 
186,000 നാഴിക. റ 

റേഡിയോ തരംഗങ്ങള്ക്ക് നല്ല ശക്തിയ്യണ്ടു്. ഭയങ്കര വേ 
ഗമുണ്ടു് . പക്ഷെ ഒരു ദോഷം. അവക്കു” ഒരേ ദിശയില് ഒരുപാ 
ട്ട് വഴി സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. അവ നേര്വഴിക്കു" കുറച്ച് പോ 
യാല് പിന്നെ നാലുപാടും ചിന്നിച്ചിതറും.പിന്നെ യാത്ര വിഷമം. 

അപ്പോള് എങ്ങിനെ മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് നിന്നും ഭൂമിയില 
ള്ള വരുമായി സംസാരിച്ചു? ലേസര് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു”. 
അടുത്ത കാലത്താണു” അതു” കണ്ടുപിടിച്ചതു”. 
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ചേദ്ധര് 2ക. മക, വന്ന 
ഡു ണ്ട 

അതു” ഒരു തരം പ്രകാശരശ്മികഗ വഷിക്കുന്നു. ഓരോര 
ശ്ലിയിലും ഫോട്ടോണുകള് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നില്ക്കും. ഓരോ 
രശ്മിയിലും ഒരുപാട്ട് ശക്തികൾ ഉള്ക്കൊള്ളന്ന. ആകയാല് നേര് 
വഴിക്കെത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലും അവ ചിന്നിച്ചിതറുകയില്ല. അ 
വയുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയില്ല, 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് നിന്നു” ശബ്ദത്തെ ലേസര് രശ*മികളി 
ല് കയററി അയച്ച. മിന്നല് വേഗത്തില് അതു” ഭൂമിയിലെത്തി. 
അവിടെ സ്ഥാപിച്ചീട്ടള്ള സ്വീകരണോപകരണം ലേസര് രശ് 
മിയിലെ ശബ്ദത്തെ വേര്തിരിച്ചെടുത്തു. മനുഷ്യന് അതു കേട്ടു. 

അപ്പോള് പറഠഞ്ഞുവരുന്നതിതാണ്ട്. ടെലഗഥാഫുംം ടെല 
ഫോണും റേഡിയോയ്യം ഒക്കെ ഇഹലോകത്തിലെ വാത്താവിനി 
മയോപകരണങ്ങളാണു. മററു ലോകങ്ങളുമായി ആശയവിന'മ 
യത്തിനു്”് ലേസര്. ഗ്രഹാന്തര യാത്രക്കാക്ക് എന്തൊരന൯ുഗ്രഹമാ 
ണെന്നോ ലേസര്ഭ 

നന്ദി 
ചിത്രശേഖരത്തിനെറ അടിക്കുറിപ്പുക ള്ക്കു 

കവിത പകന്നതന്ന മലയാണ്മയുടെ പ്രിയകവികള് 

ഒ. എദ്മ്. ഷ൧ി. കുരച്ചു 

അമയ്യച്ഛച്പുണിയ്ത്കകുര് 

മവണ്ണു?ക്കും 

കാട മ്ൂര? ഗേധഥഷ/?ദ്ഒ0മ്നാഗമ്മര് 

ച. ഷഞഞമമ?7൪ഗമഠദ്റാമ്മ൪ 

൧/൧ 7/തഗം്ഥിക തുദറതജ്ജുറാം 

രാഥലച്ഛമട്ട് ബ്ഥലാമണൊ?മ്മമ്മ 

നൃഗത്തഷമഗത? 

എന്നിവരോട്ട് “യുറീക്ക? കടപ്പെട്ടിരിയ്കത്കുന്നു. 
“നാള്കേയ്കും അപ്പുറത്തെ? കഥ പറഞ്ഞ ത്മര്തര്൪ ക്ാക്ക്നോട്ടം. 

ക്ഷമാപണം 
സ്ഥലപരിമിതിമൂലം “ബാഫ്യാകാശപ്പതിപ്പില്” കൊള്ളി 

ഷ്രാനൊക്കാതെ ഏറെ മാറ്റര് നീക്കിവെയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. തുടന്നുള്ള 
ലക്കങ്ങളില് അവ ഉള്ക്കൊള്ളിഷ്ക്കാം. സ്ഥിരം പംമ്തികളൊ 
ന്നും ഈ ലക്കത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലം 
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'രേദ്ഥിക്ഷോ ആ ന ഴ്രോണാമിമ്മ?ില് റവേഷ്നെത്തിദ്മ് കറത്യ/ക്2/7അ 

ധം ) ഗ മ്] 

കകദ്ര താള് . എക്ട് തദ്ര്്യാങ്ാമ? റു. രശ മ?കറാ 

.മാന/വശമ്മേക്കുമിച്ചും ശഥികടെ ഗവേഷണം നാടത്തുമാമമെഴ്് 

പ്രൊ. എ; അച്ചുതന് 
യിനി നി 

ബാഹ്യാകാശഗവേഷണം 
ഉച്ചയ്കുരേഷം സ്ത്ൂള്കൂടാനു കള മ്ണ്യടിച്ചു. പക്ഷേ ഫ്ചൂഴാം 

ക്ലാസില് ചൂടപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയാണ്. ജോ 
സാണു് അമേരിക്കന് ലോബിയയടെ ലീഡര്. “റഷ്ൃക്കിനിയും 
രൊളെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാ൯ കഴിഞ്ഞോ?” ബഞ്ചില് കയറിനീ 
ന്നകൊണ്ടാണ് ജോസ് ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയതു”. “കഴി 
ഞ്ഞില്ല, പടക്ഷ ആളില്ലാതെ തന്നെ ലൂണ 16 ചന്ദ്നിലെ സാ 

മ്പിള് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അപകടവും പണച്ചിലവും കുറച്ചു 
ഈ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചതിലല്ലേ സാമത്ഥ്ൃയം?? റഷ്യന് ലോബി 
ക്കാര് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. “വളയമില്ലാതെ ചാട്ടന്നതാ മിട്ടക്ക് 
പ പ്യയ്!” ജോസ് ഉറക്കെ കൂവി. ഇതിനിടയ്ക്ക് മാസ്ററര് ക്ലാസി 
ല് വന്നതു് കൊച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റര് 
മേശപ്പുറത്തു തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോള് ശബ്ദം ച്ചെട്ടെന്നു നി 
ലച്ചു. കുട്ടികള് അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളില് ചെന്നിരുന്നു. 

“ എന്തായിരുന്നു വലിയ വാഗ്വാദം?? മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു. 
ഹഎല്ലാവക്കും ഒരു പരുങ്ങല്. “ഉം, എന്താ ആരും മിണ്ടാത്തത്”? 
ജോസ് സംസാരിക്കുന്നതു” കേട്ടല്ലോ. ഴോസുതന്നെ പറയൂ എ 
ന്തായിരുന്നു ബഫളമെന്നു...? 

“സാര്, സാര്, ഈ ഈ കുട്ടികള്...” ജോസിന്നു”് വാക്കുകള് 
വരുന്നില്ല. താന് കൂവിയതു” മാസ്റ്റര് കേട്ടു എന്നറിഞ്ഞതില് അ 
യാള്ക്കു് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. 

“എന്താ കുട്ടികള് പറഞ്ഞതു”? 

മാസ്റ്റര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പേോംള്ശ ജോസിനു ധൈര്യം കി 
ട്ടി. “സാര, ഇവര് പറയുകയാണ് ലൂണ 1 6-ോണ് അപ്പോളോ 
വിനേക്കാള് കേമം എന്നു.” 

മാസ്റ്റര് ഒന്നു ചിരിച്ചു. “ഓ, അതായിരുന്നു തക്കം അല്ലേ? 
ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാന് കഴിഞ്ഞ അപ്പ്യോളോ 
പദ്ധതി വമ്പിച്ച നേടും തന്നെയാണ്. ഭൂമിയില്നിന്നു മാത്ര 
മുള്ള നിയന്ത്രണംമൂലം ബാഹ്യാകാശപേടകം ചന്ദ്രനിലിറക്കാ 
നും; സാമ്പിളെട്ടത്തു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനും കഴിഞ്ഞ ലൂണ 

7970 48ഥ7്്ലര് 263 
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സംരംഭവും മികച്ച നേട്ടംതന്നെയാണ്. രണ്ടിനമുണ്ട് അതിന്റ 
തായ പ്രത്യേകതകള്.? 

“ സര്, നമ്മളെന്താ ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക് റോക്കററയയ്ക്കാത്തതു്?7” 
സ്വതവേ ശാന്തശീലയായ ലുലു പെട്ടെന്നു ചോദിച്ചുപോയി. 

“ഇന്ത്യ റോക്കററയക്കുന്നില്ലെന്നാരു പറഞ്ഞു? തമ്പയിലെ 
റോക്കററുകേന്ദ്രത്തെപ്പററി ഞാന് പറഞ്ഞുതന്നതെല്ലാം മറന്നു 
പോയോ??? മാസ്റ്റര് തുടന്നു: “ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊധവ്വയിലേക്കും 

റോക്കററുകളയക്കാ൯ വളരെയധികം പണച്ചില്വുണ്ടു് . ഇന്ത്യ, 
യെപ്പ്പോലുള്ള ഒരു വികസ്വരരാജ്യത്തിനു് ഭൂമിയില്ത്തന്നെയു 

0 എര ഴി 
മദന്ത്വ) 

0 രോ ഴം, 

141൭൭ മരു 
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ബ്ബ ടം 

10% 7 ൧൦ ൯/നേക്് 
ദ്യധേറേ 1൧ 2൧൨ 

൪33൪3 ൧൦൭41 
അധി 

ച് 7127] 

ര്േഗ്ശ।'ഭ) 

ദ്യ € 

മനന റഡി്കമ ധീവര ഡ് മം 7൨൧. 

ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ 
കം യം പാം ക നി 

കള വികസനപരിപാടികളില് കൂടതല് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ട 

തകൊണ്ട് , ബാഹഫ്യാകാശഗ വേഷണപരിപാടിയിലെ ചിലവു 

കറഞ്ഞതും എന്നാരു ഉപയോഗപ്രദമായതും ആയ സംരംഭങ്ങളി 

1) മാത്രമേ ശ്രദ്ധ കെ സ്'കരിക്കാനൊക്കൂ.” 

207 തൂടതുനാമു) 
തത്തു നിനി ണി 

വ ക്ര 



ടിക ധിം. 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് 

196 മേയ് 25-ാംനു- പ്രസിഡണ്ട് കെന്നഡി, അമേരിയ്ക്ക, 
19 70നുമുമ്പ്സ് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാ൯ തീരുമാനിച്ചിട്ട 
ണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനു - അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ 

വ്യോമയാന ബഹിരാകാശ ഭരണസ്ഥാപനം മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുള്ള. 
ഒരു. പരിപാടി ആസുത്രണം ചെയ്ത. ഒന്നാംഘട്ടമായിരുന്നു മെ൪ 

ക്കറി പ്രോളജുക്ററ്. ഒരാളെ ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്കുയക്കുക എ 
ന്നതാണ് മെര്ക്കുറി പ്രോജക് ററിന്െറ ലക്ഷ്യം. അങ്ങിനെ 
ആറുപ്രാവശ്യം ഓരോ ആള് മാത്രമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര 

നടത്തിയതിനുശേഷം 1963 മേയില് മെര്ക്കുറി പ്രോജക്ററ് 
അവസാനിച്ച. രണ്ടാംഘട്ടമായ ജെമിനി പ്രോജക്ററിന്െറ 
സവിശേഷത ഒരേ പേടകത്തില് രാന്മുപേരെ കയററി അയക്കു 
ക എന്നതായിരുന്നു. വിജയകരമായ 12 ജമിനി യാത്രകല്ക്കു 
ശേഷം 1966 നവമ്പറില് ഈ പദ്ധതി അവസാനിച്ചു. 1967ല് 
മൂന്നാം ഘട്ടമായ അപ്പോളോ പ്രോജക്ററ് ആരംഭിച്ചു. അ 
പ്പോളോ സഞ്ചാരികള് സ്വയം യാനപാത്രത്തെ നയിക്കുകയാ 
ണ് ചെയ്യുക. ഭൂമിയിലെ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രം യാത്രഷ്ണ്ാാവശൃയമാ 
യ നിദ്ദേശങ്ങള് അയച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. അപ്പോ 
ളോ യാനപാത്രങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതു് ശ 
ക്തിമത്തായ “ സാറേറണ്--5? റോക്കററുകളാണ്. 

അപ്പോളോ വാഹനങ്ങള് മൂന്നുപേക്കു സഞ്ചരിയഷ്ക്കാന്൯ പ 
ററിയ വിധത്തിലാണ് നിമ്മിച്ചിട്ടള്ളതു്. സഞ്ചാരികള് താമ 
സിയ്ത്കുന്ന മുറിക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ചടി വ്യാസ്വ്യം പന്ത്രണ്ട 
ടി ഉയര്വുമുണ്ടായിരിഷ്ക്കും. രണ്ടാഴ്ച മുതല് രണ്ടു മാസംവരെ ഇ 
തിന്നുളള1ില് കഴിച്ചുകൂട്ടാനുള്ള സാമഗ്രികള് ഇതില് സംഭരിച്ചി 
രിന്ത്കും. 

1969 ജൂലായ് 16-ാം തിയതി രാവിലെ 7 മണി 2 മിന 
ട്ടിനു് കെയിപ്പ്് കെന്നഡിയില് നിന്നു വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അ 
പ്വോളോ 11, 21-ാംതിയതി രാവിലെ 1.48ന ചന്്രനിലിറ 
ങ്ങി. അപ്പോളോ 11-നന്െറ യാത്രയുടെ വിവിധ ഷട്ടങ്ങള് തുട 
ന്നുളൂളു പേജുകളില് ചിത്രീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഃ 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് 



“പാരം ധന്യമാവട്ദെയപാരത്? 



അപ്പോളോ !1-ന്െറ സഞ്ചാരമാര്ഗ്ഗം 

പഥികനെന്വഴി വിട്ടമാറിന് ! 
ഇന്നുപഗ്രഹഗോളകങ്ങളെറിഞ്ഞു ശാസ്ത്മനസ്സവിണ്ടും 
പുതിയൊരതമ്മാനക്കളിത്തു തയാറെട്ടത്തുവരുമ്പോഴം 
ദക്ഷിണോത്തരപുവ്വപശ്ചിമ൦ 

സംജ്ഞയൊക്കെ നിരത്ഥമാക്കി_ 
യഗാധമേതു, വിശാലമേതു, വിചിത്രമേതതു കയ്യൊതുക്കിയ 
യക്ഷകിന്ദുര ദേവരാക്ഷസ-ഗഗനവധചരവഗ്റനായകനാണു നീ 

അയ്യപ്പപ്പണിയ്ക്കൂര് 

670 ദ്ഥി്ധാധര് ക €97 



ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനില് കാല്കത്തി. 

ച്ൂയൃയഗം ) 
എത്രയോ നാളായ് ത്തുടന്ന തപസ്യ്യയാ.. 
ലത്തപ്ലമസ്തിഷ് ക സാധനയാല്ആ 
എത്തിപ്പിടിച്ചു നീയമ്പിളിമാമനെ 
മത്തൃയവൈജ്ഞാനിക ദശനമേ 
താരാപഥങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാനാദ്ൃയത്തെ 
ത്താവളമാക്കി നി ചജ്രശഗോളംഭ 

വെണ്ണിക്കുളം 
അന്നന്നത്തെ തി 

208 യാക്ക 
യത്തത്തെ അലരത്ത്ത് ത് 



ആന്ഡ റിന് ചന്രനിലിറങ്ങുന്നു 

എനെറ പ്രാധം 
മണ്മറഞ്ഞോരു പിതാക്കളും ഞങ്ങളും 
മണ്ണിലിഴയ്യം കിശോരരായി 
നിങ്ങളേ ജേഷ്യന്മാരാംസ് ട്രോങ്ങാന്ഡ്രിന്മാരേ 
നിങ്ങള്ക്കുതോള്തന്ന കോളി൯സൊപ്പം 
പിന്നീലേക്ക്തെണ്ണണം പ്രായം മനുഷ്യന്നു 
മുന്നേറും വിജ്ഞാനജീവിതത്തില് ഭ 

ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്നായര് 

7൫ ദ്ലാിവമര് 26൪ 

നത തത്തത്തു 



ചന്ദ്രനില് “സ്ഥാപിച്ച ശാസ്ത്രിയോപകരണങ്ങള് 

കാത്തുനില്ക്കുന നിന്നെ! 
ചെല്ലുക നീ വന്നെത്തുംമുമ്പിലേ കവിവന്നു 
മുല്പധാലയുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിന്നെ! 

ഇരുമ്പുസാമാനങ്ങളുള്ള തൂ സവ്വംകള- 
ഞ്ഞിറങ്ങാം ചന്ദലോകഗോപുരകവാടത്തില്ഭ 

പി, കുഞ്ഞിരാമന്നായര് 
ലു ലം. ടയര് ജം രി 

278 യാക്ക 



എഡ്വിന് ആന്ഡ്രിന് ചന്ദ്രനില് 

ഏകാന്തപഥികന് 
അത്മുതം പൃണ്ടനോക്കിടേണ്ടെനി- 
൭9 ള്ഭ്ൂമമില്ല തെല്ലുമേ; 
ദിഗ് ഭ്രമം കൊണ്ടുവന്നതുമല്ല; 
വിഭ്രമംകലരേണ്ട നിഭ 

ലളിതാംബിക അന്തജ്ജനം 

4 60 വിന്റര് ക 1 



ചന്ദ്രനില് സ്ഥാപിച്ച ലോഹഫലകം 

മാനുഷന നിറാതേച്ച ത൯കൊടി നിവത്തല്ലോ 

മാണപുററ സനാതന ശുഭ്രതേ, നിരനെഞ്ചിലും 

ഇനിയും ഹിമച്ചാത്തില് പുതഞ്ഞുകിടന്നിടാ 

ജനിയ്യും മരണവും തിണ്ടാത്ത നി൯താഴ് വാരം 

ആയിരം തീജ്വാലകളയിരില്ജ്ജ്വലിക്കുന്നോ- 

രാണല്ലോ, കുടികൊള്ളാനങ്ങോട്ട പറക്കുന്നു ഭ 

ബാലാമണിയമ്മ 

ടി പം തവം വ ഷം നോം ടം ത അം അ ടര്... യോ... ചം അ 

72 രാഷ 



ശര?രമത?കാര്്ഠ ഭാരം തഞ്ള്മൂനാ?തക്ട? വഭ്ഥിച്ചതാമ്മ? മതം. 

കഷ2൧022 ക്ച/ക്കാറ് എകന്തമജ ചണാ?/ തലഥ്യാാമമോമ? 

ക നാഷ്യച്ത്ര്ക്ടാ? ദിക്കും ത?ത?യൃ?ല്ഛല്്േ... 

സീ, ജി. ശാന്തകുമാരന് 

സ്പേസ് യാത്രയുടെ ബയോളജി 

ചന്ദ്രനില് പോയി മടങ്ങിവന്ന അരഡസന് ഭാഗ്യവാന്മാ 

ന്മാരോട്ട് എന്തൊരസുയയാണു തോന്നുന്നതു്. വല്പവിധത്തിലും 

അങ്ങോട്ടൊന്നെത്താന് കഴിഞ്ഞെങ്കില്! 

കുറച്ചുകാലംകൂടി കഴിയട്ടെ; ഒരു സ്നേഹിതനും നിങ്ങളും ത 

മ്മിലള്ള ലോഫ്ൃയംപറച്ചില് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: 

“എങ്ങോട്ടാണു” ഇക്കൊല്ലം വിനോദയാത്ര?” 

“ ചന്ദ്രനിലേക്കു”? 

“ഓഹൊ! അച്ഛന് വിീട്ടില്ലണ്ടോ?? 
“ഇല്ല, ട്ടറു പോയിരിക്കയാണ്, ശുക്രനില്? 

അത്രയുഷാറോടെയാണു സ്പേസ് സയന്സിനന്െറ പുരോ 
ഗതി. 

ഒരു കാരൃം മുന്പേതന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. യന്ത്രങ്ങളെത്ര 
പിരോഗമിച്ചാലം പോയി മടങ്ങേണ്ടവര് നമ്മളാണ്. നാമാരും 
കാണാത്ത, അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേയഷ്ക്കാണ് 
പോകുന്നതു”. ഭൂമിയില് നിന്നു തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു 
സാഹചയ്യമാണവിടെ. നമ്മെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയ്യ 
മീല്ല, സ്ററേസില്. പലതരം രശ്മികളുടേയ്യം ഈജ്ജകണങ്ങളുടേ 
യം വിഹാരരംഗമാണവിടം. ഗാമാ രശ്മികള്, കോസ്പ്ിക ത 
ശ്മികള്, എക്സ് രശ്മികള്--ഇവ പലതും മാരകമാണ്. കൂടാ 
തെ തെണ്ടിനടക്കുന്ന പാറകളമുണ്ടാകും. അവ വന്നിടിച്ചാല് 
നിങ്ങളുടെ വാഹനം പൊളിഞ്ഞുപോകാനും മതി. ഇവയുടെ 
ആക്രമണത്തില്പ്പെടാതെ വേണം യാത്ത. 

പറഞ്ഞു പേടിപ്പപീക്കയൊന്നുമല്ല. ഇത്തരം നൂലാമാലകളീ 
തനിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാന് വേണ്ട ഏപ്പാട്ടകളോടെയാണ് നീ 
ങ്ങള് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്സേസ് വാഹനം നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
സുഖമായ അന്തരീക്ഷമാണതിന്നകത്തു്. പുറത്തെന്തു നടന്നാലം 
നിങ്ങളറിയാന് പോകുന്നില്ല. വ 

നമ്മുടെ ഭൂമിക്കൊരു പ്രത്യേകതയ്യണ്ട്. തനിക്കവകാശ 
പ്വൂട്ട ഒന്നിനേയും എളുപ്പത്തിലങ്ങു പോകാന് വിടില്ല, ഭൂമി. 
ഗുരുതവാകഷണമെന്ന കാണാച്ചങ്ങലകൊണ്ട് നമ്മെ ബന്ധിച്ചി 
പാടം തത്തന്ന 

2970 ദ്ഥിന്൯ദ്ധര് 27 



അ ചെത്മ് മ്മാത്രഷ്യകട ബമ്മേക്കു? അഥ. ക? ശാദ്ത.ക്മാരക്ക് 

രിക്കയാണു . ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിയ്്ാതെ പരിധി വിട്ട പുറത്തു 
പോകന് വയ്യ. ഈക്കില് മേലോട്ടെറിഞ്ഞ കല്ല് താഴോട്ടുതന്നെ 
വരുന്നതു” ഈ കുരുത്തംകെട്ട ഗരുതവാകഷണംമൂലമാണ്. കുരു 
ത്തംകെട്ടതെന്നു പറയ്യുമ്പോള് സുക്ഷിക്കണബ്ഡം. അതില്ലായിരു 
ഒന്നങ്കില്, ഞാനും നിങ്ങളം, എന്തിന് സമ്യദ്രജലംപോലം സ്നേ 
സിലേക്ക് തെറിച്ചുപോയേനെ. എന്തായാലും ബഹിരാകാശ 
യാത്രികനു ഗുരുത്വാകഷണം ഒരു മാറാപ്പാണ്. ഗുരുത്വാകഷ 
ണത്തോടേററുമുട്ടി അതിനെത്തോല്ലിച്ചെങ്കിത് മാത്രമെ അപ്പൂറ 
ത്തു കടക്കാന് കഴിയു. ഇതിന്നുവേണ്ടി ബഹിരാകാശവാഹനം 
മണിക്കൂറില് 18,000 മൈല് വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കണം. എ 
ന്തൊരുഗ്ര൯ വേഗത! ഗുരുത്വബലത്തിനെറ പത്തിരട്ടി ബലം 
എതിര്ദിശയില് പ്രയോഗിച്ചാലേ ഇത്രയും വേഗത വാഹന 
ത്തിന കൈവരൂ. 

ശരി, കഴിയുന്നതും വേഗം ഇതിന്െറ പിടിയില്നിന്നു ര 

ക്ഷപ്പെടാമെന്നു വച്ചാല് അന്തമില്ലാത്ത വേഗത നിങ്ങളുടെ ശ 
മര സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും. വാഹനത്തില് നില്ക്കാനൊ ഇരി 
ക്കാ൯പോല;മോ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ശരീരത്തിന്റ ഭാരം രണ്ടുമൂ 
ന്നിരട്ടി വദ്ധിച്ചതായിത്തോന്നും. കടയ്യാന്നു പൊക്കാന്൯തന്നെ 
എന്തൊരു പണി. തല ചുററുന്നതുപോലെ. കാഴ്ചതന്നെ നഷ്ട 
പ്പെട്ടോ? തെക്കും വടക്കും തിരിയ്യന്നില്ലല്ലൊ. നില്പ് ഇനിയും 
തുടരുകയാണെങ്കില് നിങ്ങള് ബോധംകെട്ട വും. ഒന്നും നോ 
ക്കാനില്ല. വാഫനത്തില് നിവന്നു കിടന്നോള! സംഗതി ഇതാ. 
ണ്: താഴോട്ടുള്ള ദ്ൂമിയുടെ പിടിച്ചുവലിക്കെതിരായി രക്തം 
തലച്ചോറിലേഡ്ത്ര കയററാന് ഹൃദയത്തിന്നിപ്പോള് കരുത്തില്ല. 

രക്ഷത്തിനെറ ഭാരംതന്നെ വദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടുതാനും. അതിന്നു കാലു 
കളി ലേഷയ്ക്കൊഴുകിപ്പോകാനാണ് വാസന. തലച്ചോറിന്നു രക്തം 
കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബോധക്ഷയവും കാഴ്ചക്കറവും അനുഭവ 

പെട്ടതു 
ബഹിരാകാശയാത്രയിലടനീളം ഈ “ചെൊരുക്കും” ബോധ 

ക്ഷയവ്യം മാര)മാണോ അനുഭവം? അല്ല, ഇതാ കഴിയാറായി. 
വാഹനം ട്രുധിയുടെ ആകഷണപരിധി കടക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ 

ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള. ആകഷണപരിധി വിട്ടന്നതോടെ അതിന്റെ 
വേഗത സ്ഥിരമായിത്തീതം. ഇവിടടന്നങ്ങോട്ടുളുളൂ അനുഭവം 

ഒന്ന വേറെയാണു്'ഭ 

സ്പേസ് യാത്രയുടെ ബയോളജി തൃടരുന്നു 
തുമട്രമമ ച്ഥ.ക്കാമമ/ത്ത് 

തിളന്തുന്ന ചോര 

274 റു 
ല്. 



ന പ് വ്. ക്കള് ചന നാള ത്തന ണ്ട ൧൧൦൦ 

മ്മ് മാമാ. കുക കമ്മാല്കഠ്ം ആമമറ്തതമഗമ്മേഗ 
ം ? ശ്രേണാമ്മ?ലോ ബനഗിയ്ക്കുക്ചട്ടാതല് ബാാറമ്മമ്മി. 

കെ. പി. മമ്മുട്ടി 

സോളാ൪ബാറററി, എന്ത്, എന്തിനു്? 

ഭൂമിക്കു” തൊട്ടുകിടക്കുന്ന വായുമണ്ഡലം ട്രോപോസ്ഫിയ 
റും, അതിനപ്പുറം സ്ത്ാറെറാസ് ഫിയര് ഷെമൊസ് ഫിയര്, അ 
യബണൌൊസ് ഫിയര്, എക്ലൊസ് ഫിയര് എന്നി അട്ടക്കുകളമാണ്. 
10 നാഴിക കനമുള്ള ടൊപൊസ്ഫിയറില് വായുവാണ്. ക 
ഠിനമായ കാലാവസ്ഥാ മാററവും വായുഘഷണവും നേരിടേണ്ട 
തു് ഇവിടെയാണ്. വദ്ധിച്ച വേഗതയില് ചന്ദ്രനില്നിന്നു മ 
ടങ്ങുന്ന കമാന്ഡ്മ് മോഡ്യൂള്, വായയവില് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്. 
പൂറ ചൃട്ടപഴുത്ത അഗ്നിഗോളം പോലെയാവുന്നതു്” വായുവിന്റെ 
ഘഷണം നിമിത്തം ഉത്ഭ്ൂതമാവുന്ന താപംകൊണ്ടാകുന്നു. 30 

. നാഴികയോളം കനമുള്ള ചെമൊസ് ഫിയറില് സുയ്യവികിരണം 
കൊണ്ട് പല രാസമാററങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതിനപ്പുറ 
മുള്ള മേഖലകളിലാണ് കൂട്ടതല് അപകടങ്ങള് പതിയിരിക്കു 
ന്നതു്. സുക്ഷുബാലനക്ഷത്രങ്ങള് സദാ ഓടിനടക്കുന്നതു്് ഈ മേ 
ഖലകളിലാണു് . ഈ ബാലനക്ഷത്രങ്ങള് സുക്ഷ്ുകണികകളാണെ 
്കില്ലം ഉപഗ്രഹങ്ങളേയും ചാന്ദ്രപേടകങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കാനു 
ളള കഴിവ് വദ്ധിച്ച വേഗതനിമിത്തം അവക്ത്ുണ്ട് . തന്നിമി 
ത്തം ഈ അപായത്തെ നേരിട്ടന്നതിനായി മുന് കരുതലുകള് എ 
ട്ടക്കേണ്ടതുണ്ട് . 

മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സ് 
പൂട നിക്ക്, ലൂനിക്ക്, എക്സ് പ്ലോറര്, പയനീര് എന്നീ ഉപഗ്ര 
ഹങ്ങളെ അനന്തവിഹായസ്സിലേക്ക് അയച്ചതു”. ഈ വക കായ്യ 
ങ്ങളെകുറിച്ചു” അന്തരീക്ഷനിരിക്ഷണങ്ങള് നടത്താന് വേണ്ടി 
യായിരുന്നു. വല്ല അപകടവുംകൊണ്ട് കത്തി എരിയുന്നതുവരെ 
ഉപഗ്രഹങ്ങള് ബഹിരാകാശത്തു” കറങ്ങി “നടക്കും. കൊല്ലങ്ങ 
ളോളം അവ നിലനില്ക്കാറുമുണ്ടു്. വാത്താവിനികയ ഉപഗ്ര 
ഹങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തില് അവയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില് സ്ഥാ 
നം ഉറപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു് .. അവയില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടള്ള എലകീടോ 
ണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആവശ്യമായ വിവ 
രങ്ങൾ അവ ഭൂമിയിലെ സ്വികരണകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കു 
ട് 
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ദ്രോ കാര് ബറഠഥി, എത്ത”, എറ്തിറാ* ക, ച. മമ്മുക്ട? കം 
പനാ ന്അലാന്യാന്നാരത്തത്തശത്ൊെ പ് പിറകു, ചി 

ന്നു. ഇതിനെല്ലംം ഈജ്ജും ആവശ്യമാണ്. വൈദ്യത രൂപത്തി 
ത്തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണും. അതെവിടെനിനാ് കിട്ടുന്ന? 
ഭൂമിയില്നിന് പോകുമ്പോള്തന്നെ ബാറററിയോ., വൈദ്യത 
നകങ്ങളെ? കൊണ്ടുപോവാം. കുറെ പ്രവത്തിക്കുമ്പോള് ബാ. 
റററിയുടെ ബലം കുറകയുകയും, ചാജ്ജ് ചെയ്തില്ലെങ്കില് ബാറ്റ 
റി ഉപയോഗത്തുന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ 
വൈദ്ൃൃതജനകത്തിന്യാവശ്യമായ യാന്ത്രികശക്തി ലഭിച്ച്കൊ 
ണ്ടെ ഇതുന്നില്ലെങക്കില് അതും പ്രവത്തിരഹിതമാവുന്നു. കഴിയുന്ന 
തും ഘനംകാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട ഈ പേടകങ്ങളില് കൊല്ലങ്ങളോ 
ളം പ്രവത്തിക്കാ൯ ആവശ്യമായ ഈജ്ജം ആദ്യമെതന്നെ സംഭ 
രീക്കുക എന്നതു് അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും അഭിലഷണീയമല്ല. 

ര 

ി 

പം അം 
[ 

4 5 012102 
ടേ 

ഠാ 
10475 

0500 04-൧൧) 
111 ൧411414൧, 

സര്വീസ് മോഡ്യ,ള് 

ലെഫ?രാകാശമ്മമത്ര?കക്ടവേട്ടെ മന്ഥരാതാറം, ചദ്മ്യ കറം, ഒ22൧07കറം തൃടത്മിധ എല്ല: ഫാക്മേോ 

ടി 1റ്ഠധ്ധിം, (1:25 _ 2:1൦] 170 950; 05 
31% ൦2 000൩ 0൩൧൨ 995൩; 1:05 --- 2:നഡിവവഥ ഗേ€ 02൧൦0! ടട സ്ഥം 
൭15. 5േഡിഠം ൧ ഠറഡിടിഠഥ 5൭96) 

ചകരമെതുംളും ഇത7ചംമ്്മ് കവച്ചിതിക്കുക. 

അപ്പപ്പോള്, എന്താണു് വഴി?ം ൽ 

ലോകത്തിലെ ഏതു ഈങജ്ജുത്തിനേറയ്യം ഉറവിടം സുൂയ്യനാ 
ണെന്നുള്ള തില് തക്കമില്ല. അനന്തവിഹായസ്സില് സൂയ്യവെളി 

ച്ചം സ്ലഭവൃയമാണ്. : ഇതുപയോഗപ്പെട്ടത്താമെങ്കില് ഉപഗ്രഹ 

ങ്ങള്ക്ക്, അവുയ്യടെ ഭ്ൂരമംനപഥത്തിലെത്തിയതിന്നശേഷം ആ 

വശ്യമായ ഈജ്ജും അവിടെനിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്”. സൂയ്യ 

റി (2 തുടു 
ഴ്" 
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എറ കൂട്ട്കാക്ര ചുറത്തുകമ്മ/ 20? തമവഷ് ചേഴകം കാണെ?ച്ച 

മക്കക്കും. തമന്യമ്മഗച്ഛക്കാകഗമ്മ: കടക തുദറുതം ൨/൭. 

ടഴുത2റ മപാക്ടിച്ചാതി്ത്കും 

കെ, രാമചന്ന 

എനിയ്ക്കു പറക്കാ൯ 

കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ! 

ഒരു മനോഹരസസ്ധ്യക്കു' അ 

സ്തുമിക്കാന് പോകുന്ന അക്കന് 

യാത്രയയപ്പു നല്കുവാനായി അ 

ട്ടത്തുള്ള കുന്നിന്ചെരുവിലെ 

വിശാലമായ പാറമേല് ഞാന് 

ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പ്പോഴാ 

ണു് ഒരു കൂട്ടം പറവകള് എന്റെ 

തലന്ത്കു മുകളില്കൂടെ പറന്നു 

പോയതു”. അവയുടെ ശബ്ദങ്ങ 

'ള്ശ തങ്ങള്ക്കന്ന് നേടാന് കഴി 
ഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിനെറ മേന്മയെ 

പ്പററിയോ? അതോ, കാണുവാ 

൯ കഴിഞ്ഞ സന്ദരദുശ്യങ്ങളെ 

പ്ൃറരിയോ? ഞാന് ആലോച 
നാമഗ്നനായി. അപ്പോള്........ 

“എനിക്കും പറക്കാന് കഴിഞ്ഞി 

രുന്നെങ്കിത്വ?” എന്ന മനോഹഫഹരാശയം എന്െറ മനസ്സിലേക്കീറ 
ങ്ങിവന്നു. 

ചേഖകംറ് 

എനിക്ക് പറക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ഞാനീ വിഹാ 
യസ്സ മുഴുവന് പറവകളെപ്പപോലെ പാറിപ്പറന്നുല്ലസിക്കുമായി 
രുന്നു. 

കാക്കകളെപ്പോലെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കയ്യില്നിന്നും അ 
പ്പുക്കഷണങ്ങള് തട്ടിയെട്ടക്കുമായിരുന്നു. 

എറിഞ്ഞു, വീക്ട്രാന് സമ്മതിക്കാത്ത മനഷയ്ക്കുലെ നമ്പൃതിരി 
യ്യടെ വലിയ മാവിലെ മാങ്ങകളെല്ലാം പറിച്ചുതീന്നുമായിരുന്നു. 

ഹനൂമാനെപ്പോലെ സമുദ്രം താണ്ടി വിദേശത്തേക്കു പോ 
കുമായിരുന്നു. 
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എനാ ചഠക്കാദ്് കഴ?ഞ്ഞ?ര്ക്റനക്ക?,ക്ക്/ ക. ൭0൭൧/(൫൦0൪ 

പുറമെയുള്ള വിശാലമായ ലോകത്തെപ്പററി അജ്ഞരായ 
എനെറ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. 

അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി ആശുപത്രിയിലേ 
ക്ക് പോകുന്ന എന്െറ അയല്ക്കാരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. 

എനെറ കൂട്ടുകാരെ പുറത്തുകയററി അവക്കു ലോകം കാ 
ണിച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതു കണ്ടു് എന്െറ അസുയാലക്ക 
ളായ സൃഹ്ൃത്തുക്കള് അന്തം വിട്ടു നില്ക്കും. അതു കണ്ട് ഞാ൯ 
പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. 

ഹാ! എനിക്കു പറക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്! 

ഞാന് പുമ്പാററകളെപ്പ്പോലെ പറന്നല്ലസിച്ചു് മധു നുകരു 
മായിരുന്നു. ഷേക്സ്റ്റിയറിനെറ ഏരിയല് പാടിയപോലെയൊ 

ക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, 

ഹാ! എനിക്കു പറക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്! 

പക്ഷെ, ഈ$മനക്കോട്ടകമളെല്ലാം നിമിഷത്തിന്നുള്ളില് ത 

കന്നുപോയി. പെട്ടെന്നു ചിന്തയില്നിന്നുണന്നപ്പോഴേക്കും സൂ 

യ്യസ അണിയറയില് പ്രവേഗിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ തപ്പി 

ത്തടഞ്ഞു, വേണ്ടിവന്നു എനിക്ക് വിട്ടിലെത്താന്ഭ 

സുഗതകുമാരി 

ന് ൭0 
ച ക്തുടുകട്ടള 
പട ടള്ടടടട 
കള്ക്ക് 

| 333. ട്ംട58 
പഠദ്ദ്ളഠ്ട 
ദം ൫4 
ന്. 6 ൭ 
വട്ടട്ടടടുടുട 
മട കടൂടുട 
ദ 6ട6ടടള്ട 

ഒരു പുരാവൃത്തം 



“ത്തമ്ഥികീകട മുഖം കം കഗ?ം മമാഥത്തെയമല്ലഴ എമ്മ 

മകഠച്ച്മീതമറ്കട മുഖതമാദ്മ്' എറ്ത്” ചറത2/ 

അ ധറാക്കു് ആദമ്മഥിക/മാ്” ചെര്ുവേ---” 

കെ. വി, രാധാകൃഷ്ണന് 

അമ്പിളിയുടെ മുഖം 
അമ്മിണികുട്ടിക്ക് അവളുടെ അച്ലൃന് പറഞ്ഞുകൊട്ടത്തിരു 

ന്നു, അമ്പിളിയമ്മാവന്െറ ഉപരിഭാഗം കുന്നും കുഴികളും നിറ 

ഞ്ഞതാണെന്ന്.. 

അന്നു മുതല് അമ്മിണിക്കുട്ടിക്ക് സംശയം തൂടങ്ങിയതാ 
ണ്. “അപ്പങ്ങന്യാ അമ്പിരിയമ്മാവന് സൌന്ദരൃണ്ടാവാ?” 

എന്ന്. 

മുഖം മുഴുവന് വസുരി കലകള് നിറഞ്ഞ തൂപ്പകാരി നാണി 
യമ്മയെയാണ് അവള്ക്കപ്പപോള് ഓമ്മവന്നതു”. അവരെക്കുറി 

ച്ചോക്കമ്പോഴേക്കും അവള്ക്കു പേടിതോന്നും. അപ്പോള് കുന്നും 
കുഴികളും നിറഞ്ഞ അമ്പിളിയമ്മാവനെറ മുഖം കണ്ടാലോ? 

.  അമ്മിണിക്കുട്ടിക്കൊരു കൊച്ചനുജത്തിയ്യണ്ടു് . അവളുടെ മു 
ഖത്തിനു് എന്തു ചന്തമാണെന്നോ! അമ്മിണികുട്ടി അട്ടതത ചെ 

ന്നൊന്നു വിളിച്ചാല് മതി; പല്ലില്ലാത്ത വായ മുഴുവന് തുറന്നവ 
ള് ചിരിക്കുവാന് തുടങ്ങും. അതു കാണുമ്പോള് അമ്മിണികുട്ടി 
സന്തോഷംകൊണ്ട് തൃള്ളിചാടാറുണ്ട് . 

അന്നൊരുദിവസം അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ വിട്ടില് ധാരാളം 
ആശള്ക്കാള് വന്നിരുന്നു. ചേച്ചിക്കും, അമ്മക്കും അട്ടക്കളയില് 
തിരക്കിട്ട ജോലിയായിരുന്നു. ചേട്ടനും, അച്ലനുമാണു് വന്നവ 
രോടെല്പാം കുശലപ്രശ് നം നടത്തുവാന്. 

അമ്മിണിക്കുട്ടിക്ക് തോന്നി അന്നൊരു സദ്യയ്യണ്ടെന്നു് : 
കാരണം കഴിഞ്ഞകൊല്ലം അവളുടെ പിറന്നാളിനും ഇതുപോ 
ലെതന്നെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്. 

& 4 അവളച്ഛനെറ അടുത്തുചെന്നു. “ഇന്നെന്താച്ലാ സദൃ"? 
അച്ഛന് പറഞ്ഞു: “മോളറിഞ്ഞില്ലെ. മോള്ടെ അനിത്തി 

ക്മ” പേരിടലാണിന്നു .? 

കൊച്ചനുജത്തിക്ക് പേരിടാന് പോകുന്നു. അവള്ക്ക് സ 
ന്തോഷമായി. പക്ഷെ, കൊച്ചനീത്തിക്ക് എന്താണ് പേരിട്ട 
ന്നതു”? അവള്ക്കതു” അറിയ്യവാന് തിട്ടക്കമായി. 

“എന്താച്ഛാ, കൊച്ചനീത്തിടെ പേരു്?” 
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ത്മദ്മ്7കിഡ്യകട മുഖം ക, ൨൧. രംശാകൃഷ7് ണൊ 

(7 ൦൭7? തുട രുദ2മ) 

“ അമ്പിളിന്ന്. മോള്ക്ക് ഇഷ്ടായോ?” 

വെട്ടെ നനമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ മുഖം വാടി. പരിഭവിച്ചപോ 

ലെ അവള് തിരിഞ്ഞുനിന്നു. 

“ എന്താ, മോളേ?? 

വിതുമ്പിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു: 

“ അമ്പിളീടെ മുഖം കണ്ടും കുഴിം നിറഞ്ഞതല്ലെ........എന്റെ 
കൊച്ചുനീത്തിടെ മഖത്തിനെന്ത ചന്താ.......! അവള്ക്കമ്പിളി 

ന്ന് പേരു് വേണ്ട.? 

ഇതുകേട്ട് അച്ഛ൯ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച. അവളെ വാരിയെ 

ടന്ന ൭ 

0 തുന്നു ൦൦ ന്ത്യ ര 
നി ് [ 



9൧0൧ ൧2കഠശതയ ദമഞ്ചതയ്ക്കുനാ തമുളുകകജ ഭ്രമ?മ്മിക്ിതിക്ക്കു്ന 

ശ്ഥഗകൂര്മമര് ചതിശേധധിഷ്ത്കുന്ന ഷആ്ര്രദഗമ്മം മമ അലമങ്കു 
ലി മ 

?മ്ചെയ്ത്കും വ/0ഫിച്പയ്ത്കുാദ് ശ2ഭഥ്ൃമമണെ 

ഡോ. കെ. പവിത്രന് 

ബാഹ്യാകാശ ഗവേഷണവും 

ആരോഗ്യവും 

ബാഹ്യാകാശ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പുരോഗതി പൊതുജനാ 

രോഗ്യകാര്ൃങ്ങളില് വളരെ സംഭാവനകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. സൂ 

ക്ഷ്ാണു വിജ്ഞാനം, ശരീര ധമ്മശാസ് ത്രം, പോഷണം, മാന 
സിക ആരോഗ്യൃശാസ് ത്രം, ഹൃുദയധമ്മവിജ്ഞാനം, വൈദ്ൃയപ 
രിശോധന എന്നിവ പ്രതേകം എടുത്തുപറയേണ്ട വിഭാഗങ്ങ 
കാണു. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങള് ഇവിടെ പരാമശിക്കാം. 

മനുഷ്യന്െറ അനാരോഗ്യത്തെ അഥവാ സുഖക്കേട്ടകളെ 

മാത്രം ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വൈ ശാസ്ത്രം ആരോഗ്യമു 

മൂള മനുഷ്യന്െറ ശാരിരികപ്രവത്തനങ്ങള് കൂട്ടതല് മനസ്സിലാ 
ക്കാനും ശ്രമിച്ച. ഇതിന്െറ ഫലങ്ങള് ബാഫ്യയാകാശചാരീക 
ള്ക്കു മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിത്തുന്ന 

തിനു വേണ്ടുന്ന സാഹചയ്യങ്ങളെപ്പററി കൂട്ടതല് മനസ്സിലാക്കാ 
ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. സൂക്ഷ്മാണുക്കളേയും പകച്ചവ്യാധി 
കളേയും സംബന്ധിച്ച അറിവ് ബാഹ്വാകാശപ്രശ് നങ്ങളെ 
രണ്ടു വിധത്തിലാണു” ബാധിക്കുന്നത്. ബാഹ്യ്യാന്തരീക്ഷത്തില് 

ജീവനുണ്ടോ എന്നു നിണ്ണുയിക്കുന്നതും ബാഹ്യാകാശ വാഹന 
ങ്ങള് ഭൂമിയില്നിന്നും സുക്ഷ്മജീവികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോ 
യി ബാഹ്വ്യാന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ആണ് 
ഒന്നാമത്തേതു”. രണ്ടാമത്തേതു” ബാഹ്യാകാശചചാരികളുടെ ആ 
രോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന---വാഹനത്തിനകത്തുവെച്ചു അവ 
രെ ബാധിക്കാവുന്ന--രോഗങ്ങള് തടയ്യന്നതിനെപ്പററിയാണ്. 
അതായതു” ബാഹ്യാകാശചാരികളുടെ രോഗപ്രതിരോധശക്തി 
വദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്നതു”. 

“ഫ്ള,റോ മെടിക്? രീതിയനുസരിച്ച് അമിനോ അമ്ലങ്ങ 
ളടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അംശം---10* തന്മാത്രക ള്൪---പോല്ം 
കണ്ടുപിടിക്കാന് സാധിക്കുന്നതുമൂലം മററ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീ 
വനെറ അംശം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് പ്രയാസമില്ല. വിവിധ 
തരം അണുജീവികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നുള്ള മാഗ്ഗങ്ങളും വള 
രെയേറെ ന് 
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ബഫ്യകംശഗേഷമെൊച്യം തആരോഗ്യമ്യം ൭൪൧൧. ൭൭. ചപയിത്രാ2 

ബാഫ്യാകാശപേടകത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവിതത്തില് ആ 
ഹാരം വളരെയേറെ പ്രശ് നങ്ങള് സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ 
യാത്രകളില് ദഫനശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടം കഴിവതും കുറയ്ക്കുന്ന 
തിനായി പ്രത്യേകതരം ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. നീണ്ട യാ 
ത്രകള്ക്കു” ഏററവും കുറഞ്ഞ ആഹാരത്തിന്െറ തോതു” നിശ്ച 
യിക്കുകയും സുക്ഷുഴജീവികള് ആതഗകള് തുടങ്ങിയുള്ള അസാ 
ധാരണ ആഫാരപദാത്ഥങ്ങള് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്െറ സാ 
ദ്ധൃതകശ ആരായുകയും വേണം. അവശിഷ്ടങ്ങള് കുറവുള്ള ആ 
ഹാരപദാത്ഥങ്ങള് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം സാധാര 
ണ ആരോഗ്യം നിലനിത്താമെന്ന് കണ്ടിട്ടണ്ട്. ഈ വിധ പ 
രീക്ഷണങ്ങളില്നിന്നും സാധാരണ മനുഷ്യന്െറ ദപനേന്ദ്രിയ 
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പോഷണനിലവാരത്തെപററിയും കൂട്ടത 
ല് അറിവ് ലഭ്യമായിട്ുണ്ട് . 

ബാഫ്യയാകാ: യാത്രക്കാക്ക് കുറഞ്ഞ അത്തരിക്ഷമദൃത്തില് 
്രദ്ധമായ ഓക്സിചന് ധാരാളം ശ്വസിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാല് ഇ 
തിത്നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ദുഷ,ഫലങ്ങള് പഠനവിഷയമായി 
ണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിയില് ചില ജന്തുക്കളില് കോളസ്റ്റിറോളം 
കൊഴ്ചപ്പും വദ്ധിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടണ്ട് . തുടച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാര 
മില്ലായ്കമൂലം ശരീരത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന മാററങ്ങളെ പ്പററിയും അ 
വയെ നേരിട്ടന്നതിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങളെ പ്പററിയയം പഠിക്കുകയു 
ണ്ടായി. ഇതിന്െറ ഫലമായി രക്തസഞ്ചാരം അളക്കുന്നതിന്നു 
കള പുതിയ ഉപകരണങ്ങള് നിമ്മിക്കപ്പെടുകയും മററും ചെയ്തതു 
വേറെ പലവിധ പഠനങ്ങള്ക്കും ഉപയുക്തമായിട്ടണ്ട്. 

ബാഫ്ൃൃകാശഗവേഷണത്തില് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്ൃരു 
ടെ ശരിരധമ്മമാണ് പഠിനയ്ത്ുന്നതെങ്കിലം ഇതിന്നുള്ള ഉപകര 
ണങ്ങള് സാധാരണ വൈദ്ൃശാസ് തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടം. 
ഒരിക്കല് ഒരാളുടെ തലച്ചോറിന്െറ അടിഭാഗത്തു തറച്ച ഒരു 
വെടിയ്യണ്ട അപകടമില്ലാത്ത മറെറാരു സ്ഥാനത്തേക്കു നിക്കം 
ചെയ്യന്നതിന്നായി ബാഹ്വയ്യാകാശ യാത്തക്കാക്ക് പരിശീലനം 
നല്കാനുള്ള ഒരു ഭ്രമണയന്ദ്രത്തില്വെച്ച് തിരിക്കുകമുലം അതു 
ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെതന്നെ സാദ്ധ്യമായി. ലേസര് രശ്മികള് 
 പുറപ്പെട്ടവിക്കുകയും അവ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു” രേഖപ്പെടുത്തുക 
യ്യാ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങള് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വടികള് അന്ധ 
ന്മാക്ക് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പററരി അറിയി 

പ്പു നല്കാന് ഉപകരിയ്ക്കും. ബാഹ്യാകാശ പഠനങ്ങള്ക്ക് ഉപ്പ 
'യോഗിക്കുന്ന ഇലകീട്രോമീറററുകള് ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ 
ഇലക്ട്രോ മാഗനററികള് ഈജ്ജത്തിലുമൂ്തു വൃതിയാനങ്ങള് അള 

ക്കുകയ്യം അതില്നിന്നു” രക്തചംക്രമണത്തിലെ വൃതിയാനങ്ങ 
ള് അളക്കുകയും ചെയ്യാം ഭ 

4. 



11-5൧ തഅ കഒറതസദറാദരനാര് 

ണന ഴ് 



റ് ക ത്തന ഘ്യ്ത്ത്ജ്ത്ത്നണ! ൭൦ ൨/൦ പ്പു ക്ല] 
അം. [ കം ടം [₹ ക 

(76൭5 29074002 ൬ ട്.) 

നെറ വെളിച്ചത്തെ നേരെ വൈ ദ്ൃതശക്തിയായി മാററുന്ന ഒരു 
പകരണമാണു” സോളാര് സെല്. കുറെ സെല്ലുകള് സമാന്തര 
മായോ ശ്രേണിയിലോ പം ഒരു റ് ൭ 
ണ്ടാവുന്നു. 

സോളാര് സെല് ഒരു സിലിക്കണ് ഫോട്ടോഡയോസ് ആ 
ണ്. ടൈപ് സിലക്കണ് അദ്ധവാഹക പലക്മേത്, ഉയന്ന 
താപത്തില് ബോറ. പൂശണം. ബോറിക് അമ്ല ൈനഗ്ഗോറൈ 
ഡ് ആവിയില്നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പൃശാനുള്ള ബോറ്ണ് ലഭി 
കഴ ന്നത്. നിമ്മാണപരിപാടി വേണ്ടപോലെ നിയന്ത്രിച്ചാല്, 
ഉപരിതലത്തില് ഒരു ഉ-െടപ്പ് സിലക്കണ് ഉത്ഭൂതമാവുകയും, 
ഏകദേശം 10-4 സെ. തടിയില് ഒരു ഉം സന്ധി സംജാതമാ 
മാവയകയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഉ-ടൈപ്പറ് അട്ടക്ക് കനംകുറഞ്ഞതിനാല്, 
അതിമ്മേല് പതിക്കുസ സുയയവെളിച്ചം ഏകദേശം മുഴവനും ഡി 
പ്ലീഷ്യന് അടുക്കിലൊ, അതിനട്ടത്തൊ നിഗരിക്കപ്പെട്ട. ൫-൧ 
സന്ധിയില് നിഗരിക്കപ്പെട്ടന്ന ഈ സുയ്യവെളിച്ചം വൈദ്യത 
ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടന്നു. തന്നിമിത്തം ഒരു. ഫോട്ടോവോ 
ള് ടയക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവു നാവെന്ന പറയാം. മെവദൃതീ പ്രവാ 
ഹത്തിന് ഒരു പുള്ണുപ്ഥം കിട്ടുമെങ്കില് വന്നലോ പ്രവാ 
ഫാം ഉണ്ടാവുനാ. തന്നിമിത്തം വൈദ്യുത കറണ്ടു ഒഴുകുകയും , 
“വൈദ്യതധക്തി ലഭിക്കുകയ്യം ചെയ്യന്നു. 

സോളാര് ബാറററിയെക്കുറിച്ചു'” ഒരു ഏകദേശവിവരം ഇ 
പ്പ്യോള് നിങ്ങള്ക്കു കൈവന്നില്ലേ?ഭ ി 

ചോദിസ്ക്ു, ഉത്തരം പറയാം 
ശ2ദ൯/ത്രദ്ഥിദ ത്ഥികകില് 2ാ7ദാമ്' ച്േദ്യതഃറം ക്ഷണൊ?ക്കുറാമ, 

േഗദ്്യതാറാം കാര്ദഥിക്ലഴതുക. മതമതരകമഴ ൭൧000 ത൧൭൧ഥ ഷ്റാച്ച 

ന്ഥഥലമിട്ടാത്മി കത്ചമകത.മഗമ്മ?. കാര്ര്ഥിദ്മ മുകള്? ച്വേദ്യം 

എക്മാഴതുക.” ചേോദ്തത?ദ്മ കീക്ഥ ദാങ്ങളുകട മേല്വഥിലാശ്മക്മ 

ഗ൭ു൭. *ഘ്യീക്ക” നാമ്മമച്ചുട്ട മ് ശര ത്രകാരദ്മാരുകട കര്മ ച 

ദാത്ത് മമാതഷതെന ട്ടമമ മേ/ദ്യഞ്ങറംക്ക്' ഉമമരം 12252൧0൭. രാങ്ങഥാം 

എ മം കാഷ്ടം െ ഒരു ചംശതിമ്മഗമ്യം മാത”. 

ചോോദിയ്ക്കു, ഉത്തരം പരയാം 

“ നിങ്ങളട്ടെ ചോദ്യങ്ങള് പത്രാധിപക്കയന്തുക 

286 - ഖ്ലീക്കു 



ബാഫ2കഗശ വജമ്മതമളുമട ഗവള?ച്ചത്ത/ക്ത് 

ആഅനാ/ഗോഷ്താകില്നാദാമവരദ്മ പറക്കും /കകകള് 

തക? ച്ച റമ്മി ചാടല്ല ൭൫൧072 വഥിശ്വദ്മക്കു്ന ശാ്ര്രുജ്മെര്ുള്ള്* 

വി.കെ ദാമോദരന 
പ 

പറക്കും തളിക 
. ഒരായിരം സ്ൃയ്യന്മാ൪ ഒന്നിച്ചുദിച്ചപോലെ'യൊന്നുമായിരു 

ന്നില്ല. എങ്കിലും പരിസരത്തെ സുയ്യപ്രകാശത്തില് കുളിപ്പിച്ചു, 

കൊണ്ട് പറക്കുന്ന ഒരു തളിക. വലിയ തളിക! ഒരു പടുകൂററ൯ 

നെയ്യപ്പംപോലെ. ആകാശത്തില് പഠന്നു നടക്കുന്നു. 1052 സെ 

പ്ലംബര് 3-ാംനു- വെളുപ്പിന് 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം 

നടനത്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഹാംപ് ഷെയര് നഗരത്തിന്റെ 

പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില്വെച്ച് തങ്ങളെ പിന്തടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന 

ഈ തളികയെക്കുറിച്ച് പോലീസില് പരാതിചെന്നു. പോലി 

സൃദ്യോഗസ്ഥന്മാരടക്കം കണ്ടവരെല്ലാം തരിച്ചുപോയി. തൊഴ്ച 

ത്തിലെ കാലികള് കയറുപൊട്ടിച്ചു. പട്ടികള് ഓളിയിട്ട. അന്യ 
ഗോളത്തിതനിന്നും നമ്മുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാന് വന്ന “ലു 
ണയോ? “അപ്പ്പോളോ?”യോ മറേറാ ആവുമോ അതു”? ആരറി 
ഞ്ഞു? പക്ഷെ പറക്കും തളികകളെപ്പററി അത്ഭുത സൊള്ള കളും 
കഥകളും മററും കേട്ടവരെല്ലാം വത്തമാനത്തിന്നു വക കിട്ടിയതി 

ല് സന്തോഷിച്ച. 

ഉല്ക്കകളെന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉല്ക്കകളെയാണ് വാസ്ധപവ 
ത്തില് നാം പറക്കുംതളികകളെന്നു പറയുന്നത്. ദിവസേന ചു 
രുങ്ങിയതു” ഒരു ൯൬൮ കോടി ഉല്ക്കകളെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തില് 
ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നട്ടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹാര്വാര്ഡ് സ്വ 

കലാശാലയിലെ ഒരു പ്രൊഫഡര് പറയുകയ്യണ്ടായി. അവയി 
ല് മിക്കതും ഒരു സുചിമൊട്ടോളമേ ഉണ്ടാവു. അന്തരിക്ഷത്തിലേ 
ക്ക് കടക്കുമ്പോള് വാനുപ്രതിരോധം നിമിത്തം അവ സ്വയം 
എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന. ആഞ്ഞുപതിക്കുന്ന ചിലവ മണ്ണില് തട്ടിയ 
ചൂടില് ആവിയായിപ്പ്പോകുന്നു. എന്നാലും ദിവസത്തില് നാല 
മ്ചൈണ്ണമെങ്കിലും ഭൂമിയില് എത്തുന്നുണ്ട്. അവയധികവും വള 
രെ ആഴത്തില് ചെന്നു തറയ്ക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില്, കാണാന് മാത്ര 
മായൊന്നുമുണ്ടാവില്ല. 

വലിയ ഉല്ക്കകളും ഭമിയിലെത്താറുണ്ടു്. ചുരുങ്ങിയതു് 
20,000 കൊല്ലങ്ങളെങ്കില്ലം ആയിക്കാണുമത്രെ, അമേരിക്കയി 
ലെ അരിസോണാ സംസ്ഥാനത്തിലെ മേടപ്രദേശത്തു് കൂററ 
നൊരു “പറക്കുംതളിക? പതിച്ചിട്ട് . ആ ഉല്ല, ഭൂമിയില് 500 മീ 

4070 ദ്ഥിന്മാമ്മര് ൧ ൫ 



ച്ചാക്കും തകിക ൭/7. ക്ക. ദഗമേറദതദ്മ് 
നി 

ററ൪ ആഴത്തില്ലം 1500 മീററര് വീതിയില്ലം ഒരു കഴിയുണ്ടാ 
ക്കി. കാലംകൊണ്ട് നികന്നശേഷവ്വം ഇപ്പോള് അതിന് 200 
മീറററിനടുത്തുത് ആഴംകാണും. ഒരു ലക്ഷം ടണ് ഇരുമ്പെങ്കിലും 
ഉണ്ടാവണം ആ ഉല്ക്കയില് എന്നു് കണക്കാക്കപ്പെട്ടക യയണ്ടാ 
യി. ഇതു കഴിച്ചെട്ടക്കാന് നടത്തിയ ശ്രമമൊന്നും വിജയിക്കാ 
ത്തതിനാല് ടിക്കററുവെച്ച് ഈ കുഴി സന്ദശകക്ക് കാണി 
പണമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഉടമകള് ചെയ്യുന്നതു്. നിക്കല് ചേന്ന 
ഒന്നാന്തരം ഇരുമ്പ്! കുത്തനെ കുഴിമദ്ധൃയത്തില് തുളച്ചുനോക്കി 
യപ്പോള് പാറ മാത്രമേ കാണുകയ്യണ്ടായുള്ള. ഒരു തളികപോ 
ലെ ചരിഞ്ഞു പറന്നു വന്നു് വിണതാണെങ്കില് കുത്തനെ നോ 
ക്കിയാല് പോരെന്നു” പിന്നെയാണ് തോന്നിയതു്. കുഴിയുടെ 
ഒരു വക്കിഗള്ളില് കുഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോള് ഈഹം ശരിയെന്നു 
മനസ്സ്റിലായി. പക്ഷെ, ഈ ലോഹമേരുവിനെ പൊക്കിയെട്ട 
ക്മാനെത്തുവഴി? 

1947-ല് സോവിയറവ് റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയില് ഒരു 
കൂററന് ഉല്ക്ക പതിക്കുന്നതു” ഒട്ടനവധിപേര് കണ്ടുനിന്നതാ 
ണ്. 1000 ടണ് ഭാരം മതിക്കുന്ന അതു് കാഴ്ചക്ക് ചന്ദ്രബിംബം 
പോലിരുന്നു. ഭൂമിയോടടുത്തപ്പ്യോഴേക്കും നൂറുകണക്കിനു കഷ 
ണങ്ങളായി നുറുങ്ങി ആ ഉല്ക്ക മണ്ണില് 10ഉം 15ഉം മീററര് ആ 
ത്തിലുള്ള കുഴികള് സൃഷ്ടിച്ചു. പതനസ്ഥലത്തുനിന്നുയന്ന തീ 
ജ്വാല 30 കിലോമീററര് ഉയരംവരെ പടന്നുകാണുമത്രെ! അ 
ന്തിയാവോളം അതെരിഞ്ഞൃതന്നെ നിന്നു. അരിസോണയിലേ 
തു” പവ്വൃതമായിരുന്നെങ്കില് ഇതൊരു ചരല്ക്കല്ല മാത്രം! ചെ 
റിയ തോതിലുള്ള ഉല്ക്കാ പതനങ്ങള് ആഫ്രിക്ക, ആസ്ന്റേലിയ, 
അറേബ്യ, അര്ജന്റിന, അമേരിക്കയുടെ വടക്കന് പ്രദേശങ്ങള്, 
കനഡ എന്നിവിടങ്ങളില് നടന്നതായി തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇത്ത 
രം ഉല്ക്കാപതനങ്ങള് പ്രേതകഥകളും പറക്കും തളികാ വാത്തക 
മും ആയി മാറുന്നതില് അത്മുതപ്പെടാനില്ല. ഒരിക്കല് അമേരി 
ക്കയിലെ ഒരു റേഡിയോനിലയം പറക്കും തളികയെപ്പറററി ഭാ 

വനാപുൂണ്ണുമായ ഒരു നാടകീയ വിവരണം അവതരിപ്പിച്ചു. കഥ 
ആരംഭം മുതല്ക്കേ കേള്ക്കാതിരുന്നവര് കാണിച്ച വെപ്രാങ്ങള 
ള്ക്കതിരില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത പറക്കും തളികകള് കണ്ടവര് 
അന്നു” അനവധിയായിരുന്നു. ബാഹ്യാകാശ വിജയങ്ങളുടെ 

വെളിച്ചത്തില് അന്ൃയഗോളങ്ങളില്നിന്നും വരുന്ന പറക്കും തളി 
കുകളെതള്ളിപ്പറയാന് പാടില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രാ 
യം. സോദ്ദേശം സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്തരം തളികകള് നമ്മുടെ അ 

ന്തരീക്ഷത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടതിന്നു വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെ 
കിവ്ൃകള് ഇതുവരേയ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം ഭ 

288 പം 



4 .  ചാട്ടക്ചട്ടനറ ചമരിക്ലമമ?മ്മമോരം 

൨/0. 

റാ7ന്മിക്ഥ/ ന7ചഗകവത്ുചേംമ്മ?? 

വിഷ്ണു നാരായണന്നമ്പംതിരി 
(ത്തം... പം ളായ യാം 

ചന്ദ്രശില 
അമ്പിളിക്കലയയുടെ 

പുഞ്ചിരിപ്പാലില്നിന്നു 

പഞ്ചാരത്തരിയൊന്നു 

കൊണ്ടുപോന്നു 

പട്ടണത്തിലെ കൂററന് 

കെട്ടിടമൊന്നില്ചില്ല- 

പെട്ടിയില്വെച്ചിരിപ്പൂ. 

ചെന്നുകാണാന്൯ 

ആളുകള് തിങ്ങിവിങ്ങും 

ക്ൃഷവില് ഞാ൯നിനൂ; രണ്ടു 

നാഴിക കഴിഞ്ഞുള്ളില് 

കടന്നു ചെന്നു. 

അത്ഭുതം! ഇതു പൊടി-- 

മണ്ണുകുഴച്ചുരുട്ടി 

വച്ചപോലിരിക്കുന്നു. 

കൊച്ചുകല്ലേ, 

പാടുപെട്ടനീ പാരം 

പാരിലെത്തിയനേരം 

പാവം നിന്നിലെ നിലാ. 

വെങ്ങപോയി? 

അല്ലെങ്കില്, ചന്തമേറു.- 

മമ്പിളിമാമാ! നിന്നിഅ 

ഭിന്നിനില്പതുവെറും 

മണ്ണുതാനോ?€ 

അക്കം ക പം കാം... ലം... 

7 906 ൧7സാശ്മര് 2 ടു 



മാഹ ഗാകഠശകമമയക്കഠാച്ചു്മ കുട്തെല്് വിവതാറം 
കാഞ്ഞ ൭൧/ല൮7ല് ചഭയഷ്ക്കാദാകു ഒരു മഗഗ്ഗമാങ്” 
 ശാദ്യത്രം കന്മ് ,ധംഭഗവറാ മാചന്ത്7തിക്കുനാത് 

പി. ഡ്റ)൦. ൧൫൦. 

ലൂണ 6ന്െറ വിജയം 
അമേരിക്കന് ബഹിരാകാശസങഞ്ചാരികളായ നില് ആംസ് 

ട്രോങ്ങും എഡ് വി൯ ആറ്ഡ്രിനും അപ്പോളോ 11 ബഹിരാകാ 
ശ വാഹനത്തില് ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങി ചാന്ദ്രപ്പാറയമായ! തിരി 
ച്ചെത്തിയതോടെ ബാഹ്യാകാശ ഗവേഷണം പുതിയൊരു വഴി 
ത്തിരിവിലായി. അതേത്തുടന്ല്് അപ്പ്പോളോ-12ലെ ബഹിരാ 
കാശചാരികളും ചന്ദ്രനിര പോയി മടങ്ങിവന്നു. 

അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശപരിപാടിയിതനിന്നു വ്യ 
തൃസ്തമായിരുന്നു റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശപരിപാടിയുടെ ല 
ക്ഷ്യം എന്നാന്ന് റഷ്യന് ശാസ്ത്രജ്ഞ ഫ്ര ധ്യാപിച്ചിട്ടള്ളത്ക്. അ 
തായതു”, മനുഷ്യനെ കയററിയ ബഹിരാകാശവാഹനം ചന്ദ്ര 
നിലേക്കോ മററു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ അയക്കാന് പരിപാടിയി 
ല്ലെന്ന്, സ്വയംപ്രവത്തകയന്ത്രങ്ങള് വഴി ഗവേഷണങ്ങള് നട 
ത്താനേ ഉദ്ദേശ്യൃമുള്ളവെന്നു്. ഈ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പരിണിത 
ഫലമാണ് ലൂന 16ന്െറ വിജയം. 

സ്വയാംപ്രവത്തക പേടകങ്ങള് വഴി സോവിയററുയയണിയന് 

നാളിതുവരെ നഠത്തിയിട്ടുക്ളൂ ചന്ദ്രപര്യവേക്ഷണങ്ങളില്നിന്നു് 

ആജ്ജിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ പരിണാലഘട്ടമാണ് ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണു 
മായി ഭൂമിയിലെത്തിയ ലൂന-16നന്െറ വിജയം---ആസൃത്രിതവും 

ഘട്ടം ഘട്ടവ്യം ആയി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പറക്കല് പരമ്പരയു 

ഓട പരിസമാപ്പി. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഇന്ന 

ത്തെ നിലവാരംവച്ചു നോക്കുമ്പോള് റഷ്യയുടെ ഈ റാ 

ക വിജധം എടത്ത പറയത്തക്കതാണ്. 

ബഹിരാകാശചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണു ഒരു സ്വയം 
പ്രവത്തകവാഹനം ഭൂമിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ചന്ദ്രനില് ഇറ 
ങ്ങി അവിടത്തെ പാറയുടെ മാതൃകകള് വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഭൂമി 

യില് മടങ്ങിയെത്തുന്നതര്. ബഹിരാകാശവാഫനം ചന്ദ്രനില് 

മെല്ലെ ഇറക്കുന്നതിന്നുക്ളു വിദ്യ നാലു കൊല്ലം മുമ്പ്തന്നെ ശാ 

സത്രം വശമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചന്ദ്രനില് മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്ന 
യ രര 

200 മഥാക്ക 

ടം 



ല്യണാ / റ്ഷറമ്ഥ ഥ്ഥിഷമ്മം ഃ ൨/7. ൧൭൧൦. ൨൧൦. 

വാഹനം അവിടെനിന്നു സ്വയം പുറപ്പെട്ടകയെന്നതാണ് ഈ 
പരിക്ഷണത്തിലെ സുപ്രധാന ഘട്ടം. ചനനില് ഇറങ്ങിയ 
ലൂന !6-ല് ഒരു പ്രേഷണ ഘടകവും ഭൂമിയില്നിന്നുള്ള നിയ 
ണത്തിന്കീഴില് ചന്ദ്രനിലെ പാറ ഉരന്നു്, അവിടെനിന്ന് 

പാറയുടേയും മണ്ണിനേറയും മാതൃകകള് കോരിയെട്ടത്തു സ്വീകര 
ണാപേടകത്തില് നിക്ഷേപിച്ചു ആ പേടകം മുദ്രവെന്തരക എന്ന 

പ്രവൃത്തി സ്വയം ചെയ്യാന് കഴിവുള്ള യന്ത്രങ്ങള് ഘടിപ്പിച്ചി 
തന്ന. പ്രത്യാഗമന മൊഡ്യ ജോട്ടകൂടിയ റോക്കറഠ് ചദ്്രനില് 
കൃത്യമായൊരു സ്ഥാനത്തു നിത്തേണ്ടതുണ്ട്. തിരി ച്ചവരേണ്ട 
മൊഡ്്യള് ശരിയായ പഥത്തിലേക്ക് നയിക്കാന് ഇതു” ആവശ്യ 
മാണ്. ഈ വക കാര്യങ്ങള്ക്കു പുറമെ പ്രേഷണഘടകം ആവ 
ശ്യത്തില് കുറവോ കൂട്ടതലോ സമയം പ്രവത്തിക്കാന് പാടില്ല. 
റോക്കററിനെറ പ്രവേഗം, ദിശ എന്നിവ സ്വയം നിള്ണ്യിക്കുക 
തുടങ്ങിയ കാരൃങ്ങള് യന്ത്രസഹായത്തോടെ മാതം നിണ്ണയിച്ചു. 
ഭൂമിയില്നിന്നുള്ള റേഡിയോ നിയന്ത്രണംവഴിയാണു് ഇത്ത് 
സാധിച്ചത്. 

ബഹിരാകാശഗവേഷണത്തില് സ്വയം പ്രവത്തകോപക 
രണങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചു” ചന്ദ്രനേറയും സാരയൃഥത്തിലെ മററു 
ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഉപരിതലത്തില്നിന്ന് ശാസ്ത്രപ്രാധാനയമുള്കൂ 
വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാനുള്ള. വമ്പിച്ച സാധ്യതയാണ് ലന 
| നെറ വിജയം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാമ്പത്തികമായി പറ 
ഞ്ഞാല് മനുഷ്യന് പോയിവരാന് വേണ്ട ചിലവിനന്െറ അമ്പ 
തിലൊന്നോളമേ ഈ സ്വയം പ്രവത്തകയന്ത്രങ്ങള്ക്കു് ചന്ദ്രനി 
ല്പോയി മടങ്ങിവരാന് വേണ്ടു. ഇതു് തികച്ചും മറെറാരു നേ 
ടമാണ്. അങ്ങനെ ബാഹൃകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച കുട്ടതല് 
വിവരങ്ങള് കുറഞ്ഞ ചെലവില് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാഗ്ഗമാണ് 
ശാസ്ത്രം ഇന്മ് സംഭാവന ചെചയ്തിരിക്കുന്നതു ൭ 

(വിജ്ഞാനകൈരളിയില് നിന്നു). 

വരിക്കാതടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്" 
ഭമത്മിവ?ച്ഥ്മ/തജ?ക്ഷ മഠം കദഠാ?മ്മ?ക്കാനാ വര?ക്കാര് ഏഠാഥ 

(മട്ടില് കുട്ട?മ്മ: ചക്കമമികാമ്ഥ കവിക മേരവിലാത്ചം 
മാവടി കമ്മഴകക്മമ്മസ്തമെം. വ൪7ആംഖ ഗ്യമ്മക്കുഥിച്ചുകമ എല്ല ഷ്ഥിവ൭ 
ങ്ങളും മ൦൭.797ംഗ് ൨൭൪൧7൧൧൪, “യുറീക്ക”, മത്ണുമ്മ? (,0.), തൃശൂര് 
ദ മകെക്കീവ7്ച/സധമമ?ക്ക് എഴുതുക. 
ന ലം. 

£ 670 നിനക്, 291 



ബാലവാടി... 

ദുമിയുടെ ആകൃതി 
“അമേ , ഖട്ടനെന്നെ കളിയാക്കുന്നു" 

എന്തിനാണത്? 

“ ചേട്ട൯ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന്? 

“എടാ രഘ്ൃയ,, എന്താ സംഗതി* നീ ഫു യിനാബ് അവളെ 
കരയിക്കുന്നതര് 7? 

“അവശ പറയുന്ന ഭൂമി പരന്നതാണെസനാ്.? 

“ അതിനാണോ നി അവളെ കളിയാക്കുന്നത്? ഞാന് പറ 
ഞ്ഞുതരാം മോളെ.? 

അമ്മ അവളെ അരികില് പ്േത്തനിത്തിക്കൊണ്ട് പറ 
ഞ്ഞു: “മോള് വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമി പരന്നിട്ടല്ല. പരന്ന 
തായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണ് . ഗോളാ 
൭൭൭൬ എന്നു പറഞ്ഞാല് ശരുക്കും ഗോളാകൃതിയല്ല. മോള് കോ 
ഗിന്യടട കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഏതാണ്ട് അതുമാതിരിയാണ് .? 

ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നു” എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അമ്മേ?” 

“അതോ? വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം. കടല്തിരത്ത പോ 
യി കപ്പല് വരുന്നതു നോക്കുക. ആദം ഒരു പുകമാത്രമേ കാണു 

കയുള്ളൂ. പിന്നെ പുകകുഴല്; മുന്ഭാഗം; പിന്ഭാഗം - എന്നിവ 

കാണാന് തൃടങ്ങും. ഭൂമി ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 

സംഭവിക്കുന്നതു”. ഉരുണ്ടതല്ല എങ്കില് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നിച്ചു 

കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതില്നിന്നുതന്നെ നമുക്കു ഭൂമി ഉരുണ്ട 

താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം”. അമ്മഒന്നു നിത്തി, തൃൂടന്നു:- 

: ഭൂവി ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കു രാവയം പകലം അ 

നുഭവപ്പെട്ടന്നതു. ഭൂമി അതിനെറ സാങ്കല്പിക അച്ചുത 

ണ്ടില് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടുതന്നെ സൂര്യനെ: പ്രദക്ഷിണംവെക്കുന്നു. 

ആ സമയത്തു ഒരു ഭാഗം സുയ്യന്് അഭിമുഖമായും മറെറ ഭാഗം 

സൂയ്യനെറ മറവില്ലമായി വരുന്നു.. സുയ്യന് അഭിമുഖമായി വരു 

ന്ന ഭാഗത്തു പകലം മറുഭാഗത്തു” രാത്രിയായും അനുഭവപ്പെട്ടന്നു. 

ഭൂമി ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു”. 

മോളു്ക്ക് മനസ്സിലായോ?" 

“ഉവ്വമ്മേ. മനസ്സിലായി" 

-കെ, എന്. എസ്. കൃഷ്ണന് 

292 പം 



__ ബാലവാടി 

എനിന്ക്ുവേണ്ടി 
എനിക്കുചുട്ടമൊരുശിരും നല്കാന് സുയയനുദിക്കുന്നു 

എനിക്കു പ്പാണ൯ പകരാനായി കാററലയുന്നല്ലോ 

' എനിക്കു ചൂടാനായിട്ടല്ലേ പുവ്ൃകള് വിരിയുന്നു? 

എനിക്കുതിന്നാന് മാമരമെല്ലാം കായ്ക്കുളതിക്കുന്നു 

എനിക്കു വേണ്ടും ഭക്ഷണമേകാന് എനിക്കു സുഖമരുളാന്൯ 

എന്പ്രിയ സോദരരെന്നും കഠിനാദ്ധവാനംചെയ്യുന്നു 

' “ജഗത്തിനുപകാരത്തിന്നെന്നെക്കരുവാക്കീടണമെ' 

ഒജഗദിശ്വരനോടിതൊന്നുമാത്രം പ്രാത്ഥിക്കുന്തു ഞാന് 

ജി. സാജന് 

അമ്പിളിമാമനോട് 
എന്തിനുകള്ള പ്പഞ്ചിരിമാമാ 

കളുളികളെല്ലാരുമറിഞ്ഞില്ലേ? 

ഇന്നലെയെന്നുടെ ചേട്ടന്മാ-- 

രവിടെവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ? 

മാനുമില്ലല്ലോ, മുയലുമില്ലല്ലോ 

കളള നാം മാമന്െറ മടിയില്. 

കുണ്ടും കുഴിയും പാറകളു- 
മുണ്ടവിടെന്നു ഞങ്ങളറിഞ്ഞല്ലോ. 

എന്തിനുകള്ള പ്പഞ്ചിരിമാമാ 

6 ളളികളെ ല്ലാരുമറിഞ്ഞില്ലേട 

ര, സുധാകരന് 

രം... തലായ; ടായി ചം 

4 9700 ദൃഥിറ്മന്മ്ഥര് ക ദു 



ബാലവാടി 

ത്ത അന്തരീക്ഷം 
ഉദ്ദേശം 160 കിലോമീററര് ഉയരമുള്ള ഒരു അന്തര്ക്ഷത്താ 

ല് ഭൂമി ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുരൃനില്നിന്നു ള്ള രൂ 
യങ്കരമായ കൃടിനെ തടഞ്ഞുനിത്തുന്നതു് ഈ അത്തരിക്ഷമണ്. 
ബാഫ്യാകാശത്തുനിന്നും വരുന്ന ഉല്ക്കാപിണ്ഡങ്ങള് വായ്യമ 
ണ്ഡലത്ത!൪ പ്രവേശിക്കുമ്പോള് കത്തിപ്പോകുന്നു. അതിനാല് 
അവ ഭൂമിയില് എത്തുന്നില്ല. ചന്ദ്രനില് വായുമണ്ഡലം ഇല്ലാ 
ത്തതിനാല്ത അവിടെ നിരന്തരം ഉല്ക്കകള് പതിച്ചുകൊണ്ടിരി 
രിക്കുന്നു. 

ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായ്ുള്ലുണ്ട കാറദ്സ്. കാറവകൊ 
ണ്ട് ഒടിക്കപ്പെട്ട മന്ന കപ്പലുകള് പണ്ടു് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാ 
ററുകൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്ന , വിന്ഡ് മില്ലുകള് (൧൧൩൦ 1൮1) ഉണ്ടു്. 
മേഘങ്ങളുടെ തറവാടാണ് അന്തരീക്ഷം. മേഘങ്ങള് മഴ കൂട്ട 
നതിന്നു സഹായിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ഭൂമി രാത്രിയില് അധികം 
തണുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യന്നു. 

വായയഖിന്റെ ഏററവും പ്രധാന ഘടകം ഓക്സിജന് ആണ് 
ഈ ഘടകമാണ് നാം ശ്വസിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്നതു”്. അ 
തിനാലിതു പ്രാണവായു എന്നറിയപ്പെട്ടന്നു. കൂടാതെ ഇരുമ്പു. 
തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിന്നും വസ്തുക്കള് കത്തുന്നതിനും ഓഡ്സിജന് അ 
ത്യാവശ്യമാണ് . സസ്യങ്ങള് ഓക്സിജന് പുറത്തേക്കുവിട്ടന്നതി 
നാല് ഇതിന്െറ അളവു കറയുന്നില്ല. 

വായു പല രിതിയിലും അശുദ്ധമായിത്തീരുന്നുണ്ട്, അ 
ശൃദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതുമുൂലം പലതരം രോഗങ്ങള് ഉണ്ടാകും... 
ശുദ്ധവായ്യ ശ്വസിക്കാന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് ക്ഷയം തുടങ്ങിയ മഹാ 
മാരികളില് നിന്നു രക്ഷപ്പെടാം 

-പി. എം, എസ്. സനാഥ് 

ബാലവാടി ലേഖകരോട്ട് 

ബ്ലവാട?മമ?ചെസ്ത്ുമ ചേഖറാത്മളും കഥകളും 7റ്0 വാക്ക? 

' കവ?മ്മരുത്. കമ്ഥിത 20 വരിമ്മിക്ല്് കൂട് ചഠടില്ല. കട്ല 

700 ഒരു വശം മത്രം എഴുത? മ?താഭകട് മമമാര് പത്രാധിപര്, 

യൃഗീക്ക, മന്തുമമ?, തൃശൂര് എനു? മേജ്വലാശ്ധമമ?ലമ്മയ്ത്കുക. 

മു . ബുഠീക്ക 



ബാലവാടി 

വിമാനങ്ങള് 
ഒരു വിമാനത്തിന്െറ ബാഹ്ൃമായിക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളില് 

ഏററവും സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് ഫൃസലേജ്. ഫ്യൂസലേ 
 ജിണ്െറ മുന്നറത്താണ് എഞ്ചിന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു”്. എ 

ല് $ 

ഞ്ചിന്െറ പിറകിലാണ് പൈലററിന് ഇരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥ 
ലം. ഈ സ്ഥലവും മററു നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുമുള്ള സ്ഥല 
ത്തിന് കോക് പിററ് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. കോക്പി 
ററിനു് പിറകിലള്ള സ്ഥാനം സാധാരണ സാധനങ്ങള് 
വെക്കുവാനും യാത്രക്കാക്കിരിക്കുവാനും ആയിരിക്കും. വിമാ 
നങ്ങളുടെ ഫൃയൃസലേജ് ഏററവും കുറഞ്ഞ വായ്യരോധവും 
(൫൭515 ല് 7) ഏററവും കൂട്ടതല് വേഗതയും കിട്ടുവാന് അ 
ഗ്രങ്ങള് കുപ്പ്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആകൃതി സ്വീകരിച്ചു. വിമാനങ്ങളു 
ടെ ഫ്യൂസ൩ലേജ് വളരെ ഭാരംകുറഞ്ഞ വസ്തുക്കള് കൊണ്ടാണ് നീ 
മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 

: വിമാനത്തിന്െറ മുന്നോട്ടുള്ള, ഗമനത്തിനു”് ആവശ്യമായ 
ശക്തി അതിന്െറ എഞ്ചി൯മൂലം പ്രവത്തിക്കുന്ന പ്രൊപ്പെല്ലറി 
ന്െറ കറക്കംമൂലമാണ് ലഭിക്കുന്നതു്. എതിര്ദിശയില് ചരി 
ഞ്ഞ നീളമുളള ദലകങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതു” വിമാന 
ത്തിനന്െറ മുന്വശത്തു”, ലംബതലത്തില് കറങ്ങത്തക്കവണ്ണം 
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വായയവില് പൊഴിയുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം 
പ്രൊപ്പല്പര കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് അതിന്െറ ദലങ്ങള് 
വായുവിത് ഒരു സ് ക്രപോലെ പ്രവത്തിക്കുന്നു. ആ ശക്തിമൂലം 
വിമാനം മുന്നോട്ടനിങ്ങുന്നു. 

മേ 1൭൧൭5, ഹെലികോപ്ടേര്സ് എന്നു് ഇനിയം വേറെ 
ചിലതരം വിമാനങ്ങളുണ്ട്. ഹെലികോപ്റററിനു് വായയവി 
ല് നിശ്ചലാവസ്ഥയില് കുറെ സമയം കഴിക്കുന്നതിന്നു സാധി 
ക്കുന്നു. വായ്യവിലം വെകൂളത്തില്ം ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാന് 
കഴിയുന്ന വിമാനമാണ് 5ടെലിച്ചട. ഇന്നു ഈ ഇരുപതാം ആ 
ററാണ്ടിരു വിമാനങ്ങള് കൊണ്ടു് മാനവരാശിക്ക് വളരെയധ 
കം ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുഭ 

സി, ബി, രാജീവ് 
പ ചാറ് ഷന ധ്തത്തളു് 
7 670 ദൃഥിറമാദ്യര് ൧ 94$ 



൭/൭ മ്മറ്ൃരമമുദ്മവഗക്കും, ചചതഷ്ര്വം വക? വക്കും 
പല വെട്ടം നാഃക്ട?റമ ക്ക്കവഷ്ുത്തും 

ദമ: 

ടി. ര ആര്, ശ്രീഗിവാസ" 

കുട്ടന്െറ ശപഥം 
തുമ്പികളെപ്പററിയിനിപ്പാട്ടകയില്ലഞാ൯; 
തുമ്പികള് തന് പിന്നാലെയോട്ടകില്ല. 
കുമ്പനിറയെപ്പായസം കുടിച്ചുറങ്ങില്ലഞാ൯; 
ശംഭോമഹാദേവ ജപിയ്ക്കില്ല ഞാന്. 
പമ്പരം കറക്കിക്കളിയുമില്ലിനിമേലില് 
അമ്മയെ *മമ്മി"യാക്കി മാററില്ല ഞാന്. 
അച്ഛന്െറ ലാളനയും കൊഞ്ചലും കൊതിക്കില്ല; 
മെപ്പമേറുമുടയാട തന്നടിമയാകില്ല ഞാന്. 
ഇസ്തിരിക്കുള്ളിലെയിത്തിരിപ്പൊങ്ങച്ചമായ് 
കൃത്രിമ ഗവ്ൃയമായ് ത്തുങ്ങില്പ ഞാന്. 
കുനുമിശവളത്തി വളരും പുവാലനാവില്ല 
പഴ്ുതേ പഴിതേട്ടമലമ്പനാവില്പഞാന്....... 

പിന്നെ ആരാകുമെന്നല്ലേ?-- 

പട്ടകുററ൯ന്വിമാനങ്ങള് പണിയ്യന്നദോനാകും ഞാന്; 

പണിയാലയില്വേപ്പുമാലയണിയുന്നോനാകും ഞാന്, 

എന്നോമല്ത്തായ് നാടിനെന്നുതിരത്താല് പോട്ടേകും; 
എന്നുരുക്കി ച്ഛയാല് കാവലേകും. 

അമ്പിളിമാമനിനിക്കണ്ണാടിയില, ല്ലെനെറ- 

മുമ്പിലവ൯ ശാസ്ത്രത്തിന് പമ്പരമാകും. 

വയലിലെ ച്ചളിയിലെ൯ കാല്പ്പ്ാടി൯ വേരുകള് 

ഒരു പുണ്യാദ്ധവാനത്തിന്൯ പഫൃദയംതേട്ടം. 

ഇരുനൂറുമേനിവിളയിച്ചി, വിടെയാളുംപശികളെ 

ഒരുനൂറുകാതമകലെയോടിക്ക്കും ഞാന്. 

പലയന്ത്രമുരുവാക്കും, പലതത്വംവെളിവാക്കും 

പല നേട്ടം നാടിന്നു കൈവരുത്തും ഞാന്. 

പലരിലെയൊരുവനെക്കണ്ടെത്തും; നല്ലൊരു 
പൃതുയയഗമാനവനായ് മാറിട്ടംഞാന്ഭ 

296 മുീക്ക 



മോഹ (കാശ ഗലേഷണെം ക്ര ഗ2 എ. ത3ച്//തഗ് 

(267 ക്്ന/072 തുടത്മമ്മ) 
ി 

“ഇന്ത യില് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം തൃടശ്ങിയതു 

1963-ലല്ലേ?? മഞ്ജുവിന്നൊരു സംശയം. 

4 അല? മാസ്റ്റര് തെററ തിരുത്തി. 41963 നവമ്പര് |1റാംനു- 
യാണ് തുമ്പയില്നിന്ന് ആദ്യത്തെ റോക്കററ് തൊട്ടത്തുവിട്ട 

തു് എന്നു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ വളരെക്കാലം മുതല്ക്കുതന്നെ 

ബാഫഹയാകാശത്തെക്കുറിച്ചു പല പഠനങ്ങളും ഇവിടെ നട ട്ട 

ണ്ട്. 1841ല് സ്ഥാപിച്ച തിരുവനന്തപുരം, മദ്രാസ “. ബോം 

ബെ, സിംല എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാനനിരീക്ഷണശാലകള് ഭ്ര 

മിയയുടെ കാന്തമണ്ഡലത്തെക്കു മിച്ചു ഗവേഷങ്ങള് നടത്തിയിട്ടു 

ണ്ട്. 1902-ല് “മദ്ധ്യരേഖ -വെദൃതമേഖല് റാ പ്രതിഭാ 

സം കണ്ടുപിട ച്ചത് എടുത്തുപറയത്തക്ക നേട്ടമാണു'. കൂടാതെ 

സൌരമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും, കോസ്പ്ിക രശ്മികളെക്കുറിച്ചും 

മററും മേഘനാഥ് സാഹ, എസ്. ചന്ദശേഖ ", ഹോമിഭാഭ എ 
ന്നിവര് ഗണ്യമായ സംഭാവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.” 

“ഇക്കോസ്റ്റാര് എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയില് ബാ 
ഫ്യാന്തരീക്ഷ ഗവേഷണം നയിക്കുന്നതെന്ന” സാര് മുമ്പ പറ 
ഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലൊ.? ല 

“ഉണ്ടു്. 1962-ല് ഇന്ത്യന് നാഷനല് കമ്മിററി ഫോര് 
സ്റേസ് റിസച്ചു് (11405൧൧൧) അണുശക്തിക്കമ്മീഷനെറ കിഴി 
ല് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടകയും ബാഹ്യാകാശപരിപാടികളുടെ ച്ചമ 
തല ഈ കമ്മിററിയില് നിക്ഷിപ്ലമാകുകയും ചെയ്തു. ഇങ്കോസ്റ്റാ 

റിന്െറ ആദത്തെ നടപടികളില് ഒന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപ] 
രത്തിനടുടത്തു്” തുമ്പയില് റോക്ഷറു തൊടുത്തുവിടല് കേന്ദ്രം സ്ഥാ 
പിക്കല്. ഭൂമിയുടെ കാന്തമദ്ധ്യരേഖക്കട്ടത്തു, കടല്തീരത്ത് 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന് തുമ്പ ഇക്വറേറാറിയല് റോ 
ഗ്൭റെറ് ലോഞ്ചിങ്ങ് സ്റ്റേഷന് (005) എന്നാണ് പേര്. 

“തുമ്പയില് ഏതുതരം റോക്കററുകളാണ് വിക്ഷേപിക്കു 
ന്നതു്? 

“ സൌരണ്ടിങ്ങ് റോക്കറ്റുകള്. ഇവ 30 ഉം 200ഉം കിലോ 
മീറററുക്ള്ക്കിടയിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ സവിശേഷതകളെ 
മനസ്സ്റിലാക്കാനുപകരിക്കുന്നു. റോക്കററുവിക്ഷേപണത്തിന്നു വേ 

ണ്ട പല ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും, രോഹിണി എന്ന 
പേരിമലാരു റോക്കററും തൃമ്പയില്തന്നെ ഡിസൈന്൯ചെയ്തു നി 
മ്മിക്കപ്പെട്ടന്നുണ്ടു് ," 

“ റോക്കററു വിടല് മാത്രമേ തൃമ്പയില് നടക്കുന്നുള്ളോ?? 

670 ദ്ഥിസദ്മര് ൭97 



ബാഹ്യാകാശ ഗവേഷ്രെം ്ര്ര/2. ൭൭. തച/(തഗി 

' അല്ല. തൃമ്പയ്ക്ുടുത്തു” വേളിമലയില് സ്ഥിതിചെയയന്ന ബാ 
ഫ്്യാകാശ നി 'കതികകേന്ദ്രം (ഉദ 50൦ & 7൦0001൦൭ 
6൦൨൧൦... 5 7 ൦) പുതിയ റോക്കററുകളുടെ ആസുത്രണം, നിമ്മാ 
ണം, നള ഫുന്ധനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച അടിസ്ഥാ 
നപരമായ ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തുന്നു. 5$7ഠയില് വികസി] 
പ്പിച്ചെടുത്തു ത്തകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗി 
അടുത്തുതന്നെ ഉപഗ്ര ഗ്രഹങ്ങള് തൊടുത്തുവിടാന് കഴിയുമെന്നു വി 
ശ്വസിക്കുന്നു. 

തുമ്പ യില്നിന്ന് ഉപഗ്രഫങ്ങളും വിട്ടന്നുണ്ടോ?? 

'മുമ്പയില്തനിന്നല്ല ഉപഗ്രഹങ്ങള് തൊട്ടത്തുവിട്ടന്നത്. ആ 
ന്ധ്റാ പ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്തനിന്നാണ് 
ഉപഗ്രഹങ്ങള് വിക്ഷേപിക്കുവാന് പോകുന്നതു്”. 

“എന്നാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങള് തൊടുത്തുവിടുന്നതു” ൪? 

1974-ല് 30 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപഗ 
ഹം വിടാനാണ് പ്ലാന്. [90 ആകുന്പോളേക്കും കാലാവസ്ഥാ 
പ്രവചനം, വാത്താവിനിമയം മുതലായവക്കുപകരിക്കുന്ന വലി 
യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിടാന് കഴിയ്യമെന്നു് വിശ്വഡിക്കുന്നു.? 

ഇന്ത്യയില് വേറെ ബാഹാകാശ ഗവേഷണമൊന്നുമില്ലേ?? 

: ഉണ്ട്, അവയെപ്പുററി ചുരുക്കത്തില് പറയാം. അമേരിക്ക 
വ്വിട്ടന്ന ഉപഗ്രഫങ്ങളുപയോഗിച്ചു വാത്താവിനിമയം നടത്താനു 
നുളൂളൂ ഒരു കേന്ദ്രം പൂനയ്ക്കൂടടത്ത ആര്വിയിലണ്ടു് . അതുപോലെ 
അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങള് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന 
കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള് സ്വികരിച്ചപഗഥിച്ച് വിതരണം 
ചെയ്യാനുള്ള ഏപ്പാട്ട് ബോംബെയിലെ കൊളാബാ നിരിക്ഷണ 
കന്ദ്രത്തിലുണ്ടു . റേഡിയോ, അസ് ട്രോണമിയില് ഗവേഷണ 
നിനു”  കല്യാണിലും ഈട്ടിയില്ം കേന്ദ്രങ്ങളണ്ട് , എക്സ്റേ അ 
സ “ട്രോണമി, കോസ്ക്രിക്ക്, രശ്മികള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിപു 
ലമായ ഗവേഷണങ്ങള് ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്നുണ്ട് . ഉപഗ്രഫങ്ങ 
ള് നോക്കി കരയിലും കടലിലും സ്ഥാനനിണ്ണയം നടത്തുവാനു 
ള് ഏപ്പാടമുണ്ട്. ചൂല്ക്കത്തില്, ശാസ്ത്രീയവും വ്യാവസായിക 
വ്ൃയമായ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങള് നല്ക്ൂന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് ഇ 

ന്ത്യന് ഗാസ ത്തന ആരുടേയും പിന്നിലല്ല.” 4 

അപ്പോഴേയ്ക്കും മണിയടി. മാസ്റ്റര് പറഞ്ഞു: “മണിയടി 

ചൂവല്ലൊ. സയന്സായിരല്ന്നു അല്ലേ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്* 
ഏതായാലും സയന്സിനെപ്പററിത്തന്നെയാണല്ലൊ നമ്മള് സം 

സാരിച്ചതു”"ഃ 
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വാത്മകറം, തദഥിമ്മ? ദുട0ാ 

എല്ലാ സ്കൂളുകളും യുറീക്ക വാങ്ങണം 

എല്ലാ സ്തുളുകളും 'യരീക്ക' വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നുകാണി 

ച്ച് ഡയറക്ടര് ഓഫ് പബ്ളിക് ഇന്സ്റ്റ് റക് ഷന് പുറപ്പെട്ട 

വിച്ചിട്ടള്ള സക്കലറിന്െറ പകപ്പ്രാണ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത”. 

ഇതിന്പ്രകാരം എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്തറുര്മാരും തങ്ങളുടെ സ്ത്ൂള് 

ലൈബ്രറിയ്ക്കുവേണ്ടി “യുറീക്ക യുടെ കോപ്പ്റികള് വാങ്ങി സഹാ 

യിയ്ക്കാനപേക്ഷ. വരിസംഖ്യ 3ക. അടയ്ക്കേണ്ടത (മണിയോര്ഡ 

റായി) മാനേജിംഗ് എഡിററര്, യുറീക്ക", മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് 

എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണ്ഞ് . 

__മാനേജിംഗ് എഡിററ൪ 

പരം. ॥. ലട. 7892870713 ഠമീംം ൦ ൭൦ ൧1൭൧00 ൦ 
ലാം 1൫ ഗ്ഠന, 

1റഗാനാഥഡന, 9-6-'70. 

0൧൮൧: 

ടല: £ധ7ലദ- 0ധ7൦മട൦ 2) 5൦0ഠഠ॥5- 7൦1 

10൦ ലിം ടവ ടച്വ്യുര ഹിട 15 ഉടയ 
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0) മ്മ്മത്മതത്തത്മതതത്മ യച്ചന്രനഗരമയ ഡ്യു 
൪0.61 പേക്കുകള?്ല് മകഴക്ടമമ?ക്ടുകള് “ ച്ര്രമാഗര"മമ?ക്ാമ്ഥ സൃച?7ക 

1. അണു വൈദ്ൃതിജനക കേന്ദ്രം. 

2. അയിരു -പപാറഖനികള് 

3. വ്യാവസായിക യന്ത്രശാല. അയിര്, പാറ എന്നിവയെ 
ദ്രാവക ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും (പ്രാണവായു) ധാതദ്ര 
വ്യങ്ങഅളും ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്തും. 

4. ചന്ദ്രനെ ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുന്യകാശ താവളം. 
ഭൂമിയില്നിന്നു” ചന്ദ്രനിലേക്കും ചന്ദ്രനില്നിന്നു” ഭൂമി 
യിലേക്കമുമ്ള യാത്രക്കാക്ക് വാഹനങ്ങള് മാറിക്കയറാ 
നുള്ള താവളമാണ്. . 

ട്. ചാന്ദ്രവിമാനത്താവളം. ചന്ദ്രനിലെ പാറകള് പൊടിച്ചു 
പശിമയുള്ള സാധനവുമായി ചേത്തു നിരപ്പാക്കിയതാണ് 
വാഹനങ്ങള് ഇറങ്ങുന്നതിന്നുള്ള ഈ താവളം. 

6. കോളനിയിലെ പാദ ചാരികളെ ചലിക്കുന്ന നടപ്പാതകള് 
മണിക്കൂറില് അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും മൈല് വേഗ 
ത്തില് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. 

7. വിട്ടകള്. കെട്ടിങ്ങള്ക്കു പിന്നില് വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളു 

മുണ്ട് . 
8, സവ്വകല ശാല. 

9. നക്ഷത്രപംര്്തികളെപ്പററി പഠിക്ക നുള്ള റേഡിയോ ആ 

നെറനാ. 

10. ശാസ്സ-സാങ്കേതിക വിദ്യാ - ഗവേഷണകേന്ദ്രം. കുംഭഗോ 

വപിുരം ൧ 2 രുകളുടെ ഡലം ചെയ്യന്നു. 

11. കുംഭഗോപൃര വയലുകള്. ഇവിടെ സമ്പുണ്ണ നിയന്ത്രിത 

ഴു മധയ പരിസരത്തില് പച്ചക്കറികളും മററു ഭക്ഷൃയസാധന 

ങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. 

12. ചപിറകുവെച്ച വാഫനം- ചന്ദ്രനില് ഗുരുത്വാകഷണം കുറ 

വ കയാല് ഇതു സാദ്ധ്യമാണ് . 

13. ഉദ്യനസദുശമായ ആര്ട്ട് ഗ്ൃഘറി. 

14. ഭൂഗഭദിപങ്ങറ 

15. ജേതിശ്ശ സ്ത നിരീക്ഷണ നിലയം. എപ്പേ ഴും അന്യൂനമാ 

യ ദുശ്ൃതയേ ട്ടകൂടി! ഇതു് പ്രവത്തിക്കും. 

16. ചദ്ദ്രോപര'തലത്ത്ല് ഗവേഷണത്തിന്നു വേണ്ടി ആളുക 

ളേയ്യം ഉപകരണങ്ങളും കയറ്റിക്കെ ണ്ടപോകസവാഫനംഭ 

040000 എഗറ്ഗ്്്ന്ത്ന്ന്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ള്് 
000000 [/ ഡ് ഗുഡ്സ് 



ഒചെഖ്വഷ്ലം ഭ്ൂമ?ക്മ' ചേല അആധറന്തം ദ്ഗമ്്ല?ക അച്ചതമ്ട?ത്ത് 

തതിയയാമ്ള്. കരുചതയമ്മിനാഥചത മണാക്കൂര് വേണം 

കഥ/0മ്യകക് ഒദാമ കൃ2ഠ7 മ്മു?ത?മ്മഗദ്മി 

ഡോ. എം. പി. പരമേശ്വരന് 

ചൊവ്വ 
ചൊവ്വാ മനുഷ്യനെപ്പററി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോള് അയാ 

ളെപ്പുററിയുള്ള കഥകള് ആരും അധികം പറയാറില്ല. കുറച്ചുകാ 

ലം മൃമ്വപെവരെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ചൊവ്വാ മനുഷ്ൃയ൯ ആ 

ആതരൂപത്തിലള്ള വിമാനങ്ങളില് കയറി ഭൂമിയില് വന്നിറങ്ങി 
പലതരത്തിലുള്ള പരാക്രമം കാണിച്ചിരുന്നതായി ചിലര് വി 
ശ്വസിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം കെട്ടുകഥകളാണ് . എന്നാല് മ 

റാഷ്്യ൯ ചൊവ്വയില് അധികം താമസിയാതെ എത്തും. ചന്ദ്ര 

നില് പോയി വന്നതിനെപ്പററി നിങ്ങളില് പലരും കേട്ടിരി 

ക്കും. ചൊവ്വയില് പോകാന് ചിലക്ക് ഭാഗ്യൃമുണ്ടായെന്നും വ 
രാം. ഇല്ലെങ്കില്ലം ചൊവ്വ എന്താണ് എന്നതു്” അറിഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നതു് നന്നു്. 

നമ്മുടെ ടഭ്ൂമിയെപ്പ്പോലെത്തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഗോളമാണ് 

ചൊവ്വ. അത്ര വല്തല്ലെന്നു മാത്രം. ഏതാണ്ടു് പകുതിയേ വരൂ. 
ഭൂമിയുടെ വ്യാസം 12,800 കിലോമീററര് ആണ്. ചെൊയവ്വയ്ുയടേ 

തര് ഏകദേശം 7000 കിലോമീറററും. ഭാരമാകട്ടേ പത്തിലൊ 
ന്നു മാത്രമാണ്. ഭൂമി സുയ്യനു ചുററുംസഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗോള 
മാണ് എന്നു് അറിയാമല്ലോ. ചൊവ്വയും സുയ്യനെ പ്രദക്ഷിണം 
വെക്കുന്നു. കുറേ പതുക്കെയാണെന്ന്നമാത്രം. 687 ദിവസത്തില് 
ളില് ഒരിക്കല് ചൊവ്വ സുയ്യനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. സുയ്യ 
നില്നിന്നുള്ള ദുരം കൂട്ടതലാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് 15 കോടി കി 
ലോമിററര് ദൂരമുണ്ട് . ചൊവ്വയിലേക്കാകട്ടെ, ഏകദേശം 24 
കോടി കിലോമീററര് വരും. ചൊയ്വയയം ഭൂമിയെപ്പോലെ സ്വ 
ന്തം സാങ്കല്പ്പിക അച്ചുതണ്ടിന്മേല് തിരിയുന്നുണ്ട്, 242 മണി 
കൂറില് ഒരിക്കല്. അങ്ങിനെ ചൊവ്വയില് രാത്രിയയം പകലമു 
ണ്ട് , കൊല്ലവും പലതരം കാലാവസ്ഥകളം ഉണ്ടു്. ദൂരദശിനിക 
ളുടെ സഹായത്തോട്ടകൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതു്. 

ദുരദശിനിയില്കൂടി നോക്കുമ്പോള് ചൊപ്വയില് മഞ്ഞു മൂ 
ടിക്കിടക്കുന്നപോലെയുള്ള ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളും വരണ്ട മദ്ധ്യരേ 
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൧/0 ൫൪൧൧. എം. ചി. ചരമേശ്ചരമ്മ് 

ഖാ പ്രദേശങ്ങളും കാണാ.. ഇവയ്ക്കു പുറമെ ചില ഇരുണ്ട വര 
കളും കാണുന്നു. ഈ വരകള് കൃഷിയാവശൃത്തിനായി ചൊവ്വാ 
നിവാസികള് ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടകളാണെന്നു്” ചിലര് വിശ്വ 
സിപപ്പിരുന്നു. പക്ഷെ, അതു ശരിയല്ല. ചൊവ്വയില് മനുഷ്യരും 
മററും ഇപ്പ. നന്നെ കുറഞ്ഞ തോതിലേ അവിടെ വായുവുള്ള. 
നല്ല തണുപ്പുമാണ്. വേനല്ക്കാലത്തു നട്ടച്ചക്കുപോലും ധനുമാ 
സത്തിലെ വെളുപ്പാന് കാലത്തിലെ തണുപ്പണ്ടായിരിക്കും. ചൊ 
വൃവയില് ചില തരത്തിലുള്ള സസ്ധ്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. 
വലിയ ജന്തുക്കള് ഉണ്ടായിരിക്കാന് വഴിയില്ല. ഏതായാലും അ 

ട്ടത്ത കാലത്തുതന്നെ ചൊവ്വയെപ്പുററി കൂട്ടതല് വിശദമായ വി 

വരങ്ങള് ലഭിയ്ത്രന്നതാണ്. ചന്ദ്രനില്പോയി നാം പാറകളം 
മററും കൊണ്ടുവന്നു. അട്ടത്ത ലക്ഷ്യം ചൊവ്വയാണ്. . 

ചന്ദ്രന് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാബ്. ചൊവ്വയും രണ്ടു ഉപ 

ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടും ചെറിയവയാണു. തമ്മില് വലിയ 

ഫോബോസിന്ന് 16 കി. മീററര് വ്യാസമേ ഉള്ളു. അതിവേഗ 
ത്തില് അതു ചൊവ്വയെ പ്രദക്ഷിണം വെയ്കതരൂനാ. 74 മണിക്കൂറി 

ല് ഒരിക്കല്. മറേറ ഉപഗ്രഹത്തിന്ന് ഡൈമോസ് എന്നാണ് 

പേര്. 8 കിലോമീറററേ വ്യാസമുള്ള. ് 

ചൊവ്വയെപ്പുററി പലരും പുസ്തകങ്ങള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് -- 

ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകങ്ങളും. ഫൃങ്കിലും ആദ്യമായി ചൊവ്വയില് പോ 

യി വരുന്ന മനുഷ്യന് അതിനേക്കാളേറെ അത്ഭുതകരമായ പല 

തും പറയ്ുവാനുണ്ടാകും. അവ കേള്ക്കാ൯ നമുക്കു് തയ്യാറെ 

ട്ടക്കാഠർ 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 

“്യീക്കായ്ക്ുജമ ലേഖാത്മളും കഥകളും 220 വക്കിക്ക് കദ്ഥിമ്മ 

അത്. മാര് കടച്ഥാസ്മ്മിക്കഠ ഒരു വശം മാത്രം മൃ/മമ?മ്മഗമ്മ? മഷ7 

കഠകണത.ക. ചിത്രത്മറം ഗ്ലോമ്ലുച്ര?ദ്മ്ാമ്മിത?ക്കണെം ചത്രീകത 

ണെത്മറം ദ്ലേക്മമാാ ച 276ല് കാറ?മ?് മഷ്ചകംങ്ളള്” വരച്ചും. 

കംാധൃഷ്രമുമച 277കഥ്ം പത്രാശിചര്, യൃിക്കം മന്ണുമമ?, തൃശൂര് എനു? 

മേക്മ്വിചാ തമല. 

അനി 

302 സു; ഷ്ിക്കാ 



എല്ലം അചകടതഃമകേയ്യം ആഅമ?ജ്വിച്ച” ഭൂമ?മ്മിക്ക് ത?തിക്ച്ചതതിമ്മ 

ആമപ്ചേഗകേഗ 22-മല ബഫ?7൭ഗകഠശച്ചഗതികളകട ചെ 

ത്തൂരഗക്ജമ് മഠക്കുഷഴ് 

എ. ഉണ്ണിനമ്പംതിരിപ്പാട് 

അപ്പോളോ 13ന്െറ കഥ 
1970 ഏപ്രില് 17-ാംതിയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11537. 

മിഷ്യന് കണ്ട്രോജിലെ ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥന്മാര് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടി 
ച്ചിരിക്കുന്ന. ഏപ്രില് 11നാംനു- ശനിയാഴ്ച തൊടുത്തുവിട്ട അ 
പ്പ്ോളോ 13ലെ ശുന്യാകാശവാഹനയാത്രക്കാരുടെ സ്ഥിതിയെ 
ന്തെന്നറിയാന് ഉല്ക്ക ണ്ലാപുവ്വം കാത്തിരിക്കയാണു . എന്താണു് 
മുകളില് മൂന്നു മുദ്രകള്... 60 അടി വ്യാസവും ഓറഞ്ചും വെ 
ള്ളയ്യം നിറവുമുള്ള മൂന്ന് പാരച്യൃട്ടുകള് താഴോട്ടിറങ്ങിവരുന്നു. 
അതെ. അപ്പ്പോളോ ! 3-ലെ യാത്രികരായ ജയിംസ് ലോവവും 

ഡ്രെഡ്ധ് ഫെയസ്ും ജാക്ക് സ്വെഗര്ട്ടും നിരപായം നിലത്തിറ 
ങ്ങി. ബാഫ്വ്യാകാശത്തിനെറ അപാരതകളിലൂടെ നടത്തിയ 
അതിസാഹസികമായ ആ യാത്ര (142 മണിക്കൂര് 39 സെക്കണ്ട്) 
മനുഷ്ൃചരിത്രത്തിലെ വീരസാഹസികയാത്രയായിരിയ്ക്കും. 

അപ്പ്പോളോ 13൯െറ കഥ കേള്ക്കണോ? പറയാം. 

'അക്വേറിയസ്സറ് ” എന്ന ചാന്ദ്രപേടകവും “ഒഡീസ്സി” എന്ന 
കമാ൯റ് മൊഡ്യുളം ഒരു സവ്വ്വീസ് മൊഡ്ല്യൂളം കൂടി ചേരന്നതാ 
ണ് അപ്പോളോ 13 എന്നു ചുരുക്കത്തില് പറയാം. ഈ ചന്ദ്ര 
ദൌത്ൃയത്തിനെറ പരാജയത്തിന്നു ഇടയാക്കിയ അപകടമുണ്ടായ 
തു്, അതു” ഭൂമിയില്നിന്നും രണ്ടു് ലക്ഷത്തി ആറായിരം മൈല് 
പിന്നിട്ട കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷമാണു് . ഓക്സിജന് ടാങ്കിലെ സ്റ്റോ 
ടനം, ഏതെങ്കില്ലം വാള്വിന്െറ തകരാറ്. ഷോര്ട്ട് സക്കിട്ട് 
മുതലായവയാകാം അപകടകാരണമെന്നൂഹിക്കപ്പെട്ടന്നു. സവ്വീ 
സ് മൊഡ്യൃളില് സാമാന്യം വലിയ ഒരു സ്ഫോടനം ആണ് 
ആദ്യമുണ്ടായതു”. ശുന്യാകാശവാഫഹനയാത്രക്കാക്കും അതിന്െറ 
പ്രധാന യന്ത്രത്തിന്നും ജീവന് നിലനില്ക്കാനാവശ്യമായ പ്രാ 
ണവായും ചൂട്ട്, ജലം മുതലായവയാണിതില് അടക്കംചെയ്തിട്ട 
ജഃ തു. സ്ഫോടനത്തിന്നു ശേഷം വാഹനത്തിലെ വിദ ചൃക്തി 
പ്രവാഫം കുറഞ്ഞതായി കമാ൯റ് മൊഡ്യളിലെ ഉപകരങ്ങള് 
രേഖപ്പ്പെട്ടത്തി. സവ്വീസ് മൊഡ്ധ്യൂളിലെ രണ്ട് ഓക്സിജന് കല 
വറകളില് ഒന്നു് നിശ്ശേഷം ശ്ുൂന്യമായിത്തീന്നു, 2975 ഫാരന് 
ഫററില് ദ്രാവകവും വാതകവും ചേന്ന ഒരു സമ്മിശ്രാവസ്ഥ 
യില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 320 റാത്തല് പ്രാണവായുവാണ് ചോന്ന 

പ തതതതതതതത്തത്്ത 

270 ര്ഥി്മമ്മര് 303 



തദച്ചേ?മേഗ 1 ദ കഥ ൭൫. മണ്ണു?നമ്ലൃത?തച്പാട്സ്* 

പോയതു”. അതോടൊപ്പം വാഹനം വട്ടം കറങ്ങുകയും ചാഞ്ചാ 
ട്ടകയും ചെയ്തതുടങ്ങി. 

പ്രാണവായയവിനെറ ചോച്ച കൂട്ടതലാകാന് തൂടങ്ങി. ഇതു 
ടനെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് മടക്കയാത്ര അസാദ്ധ്ൃയമാകും. 
ഇന്ധനസെല്ലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും പിളര്പ്പുകളില് ഓക്സി 
ജന നഷ്ടപ്പെട്ടന്നുണ്ടെങ്കില് അതു് അടക്കുവാന് മിഷ്യന് കണ് 
ടോള് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട്ട് വി 
ധിനിണ്ണായകമായ ഒരു നിദ്ദേശമാണ് സ്വീകരിച്ചത്ര്. കേട് 
പററിയിട്ടില്ല എന്നു കരുതുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെല്ലിന്െറ വാല്വു 
കരും അടക്കുവാന്! ശുന്യാകാശത്തുവെച്ച് ഈ സെല് വീണ്ടും 
പ്രവത്തിപ്പിക്കാ൯ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം, 30005 ഫാര൯ഫീററ് 
വേണം സെല് പ്രവത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാന്. അതുപോലെതന്നെ 
ഭൂമിയില്വെച്ച് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാന് കഴിയുന്ന വളരെ ഉയന്ന 
മദ്ദവൃം സെല് പ്രവത്തിച്ചുതുടങ്ങാ൯ ആവശ്യമാണ്. ശരന്്യാകാ 
ശത്തുവെച്ച് സെല്ലിനെറ പ്രവത്തനം നിത്തിയാല് അതു എന്നെ 
ന്നേക്കുമായി നിജ്ജീവമാകം. ഇതോടുകൂടി ഒഡിസ്ററിയില് വിദ 
ച്ൃക്തി കിട്ടാനുള്ള ഏപ്പാട്ട് രണ്ടു് റിസവ്വ് ബാറററികളില്നി 
ന്ന് മാത്രമായി. ഇതു കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. ഭൌ 

മാന്തരിക്ഷത്തിലേക്കു് തിരിച്ചുവരുമ്പോഴചണ്ടാവുന്ന അതൃശഗ്ര താ 
പത്തിത്നിന്നു” യാത്രക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാന് കമാന്ഡ് മൊഡ്യ്യ 

ളിന്നു” മാത്രമേ കഴിയുകയ്ുള്ള. അതിന്നു” കരുതിവെക്കേണ്ട ബാ 
റററികളാണിവ. 

കേടടപററിയ അപ്പോളോ 13 ഭൂമിയില്നിന്നു” 207000 നാ 
ഗികയകലെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു! ചന്ദ്രന്െറ 
ആകഷണംമൂലം വേഗത അനുനിമിഷം വദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
കയാണ്. അതിന്നു ചന്ദ്രനെറ 137 നാഴികയകലെ മാത്രമേ 
എത്താന് സാധിച്ചുള്ള. മടക്കയാത്രയിലെ ഏററവും ആപല്ക്കു 
രമായ ഘട്ടം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് കൂടിയുള്ള നിഹതമാ 

ണ്. ഉഷ ണനിരോധന ഉപായങ്ങള് ശരിയായി പ്രവത്തിച്ചി 
ല്ലെങ്കില് അന്തരീക്ഷവായുവുയമായുള്ള ഉരസലിരുനിന്നത് ഉണ്ടാകു 
ന്ന കൊട്ടം ചുട്ടകാരണം വാഹനം കത്തിനശിച്ച് ചാമ്പലാകും. 

അക്വേറിയസ്സ്റ് വേര്പ്പെടുത്തി ഒരു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞപ്പോ 

ള് ശുന്ൃയകാശനൌക ശാന്തസമുദ്രത്തില്നിന്നു് 4 ലക്ഷം അടി 
ഉയരത്തില് എത്തി. തുടന്ന് 6 മിനിട്ട് സമയത്തേക്കു” എല്ലാ 

റേഡിയോ ബന്ധങ്ങളും വിച്ചേദിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും എല്ലാ അ 

പകടങ്ങളേയും അതിജിവിച്ചു” ഭൂമിയില് അവര് തിരിച്ചെത്തി: 

അപ്പോളോ 13ലെ യാത്രികര് ഭ 

304 ല യൃധക്കു 



7 ചുര 
പ്൧൮൧൮൧൮൮൮ഡ൮൮൮൮.൮൮൮൧ഡപ൮ഥ൮ 
ഗഗഗ 

അങ്കക്കലിയും ഉറുമിഘോഷവുമായി പശ്ചിമഘട്ടം കയറി 
യിറങ്ങുന്ന കിഴക്കന് കാററിന൯്. മദ്ധ്യകേരളത്തിന്െറ വാതില് 
തുറന്നിട്ടുകൊട്ടക്കാ൯ വൃശ്ചികമാസം പിറന്നു. 1970 നവമ്പര് 
17-ാം തിയതി. ഇന്ത്യന് സമയം രാവിലെ 9-17. പ്രപഞ്ചം 
മുഴുവന് എന്നു തോന്നിപ്പോയി: ഒരു ശബ്ദത്തിനു കാതു കൂര്പ്പി 
ചയ: ലൂണാ-17 ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി! ചന്ദ്രനിലെ വൃഷ്ടിസമുദ്രപ്രദേ 
ശത്ത്. സ്വയം പ്രവത്തിക്കുന്ന ലനോഖോദ്-1 എന്ന ചാന്ദ്രവാ 
ഹനത്തോട്ടകൂടി. ലൂണാ 17 ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി. സോവ്യററ് 
റഷ്യയുടെ ലൂണാ17. ബഹിരാകാശരംഗത്ത് റഷ്യ നേടിയ 
മറെറാരു ചക്രവാളം! 

ഒററമ്ക്കൊററന്തു നിയന്ത്രണാവേഗമുള്ള എട്ടു ചക്രങ്ങളില് 
രാവിലെ 11-58നു് ലൂണായില്നിന്നു വേര്പെട്ട ലുനോഖോദ് 
ഒരു പ്രത്യേക പഥത്തിലൂടെ പരീക്ഷണപ്രവത്തനങ്ങള്ക്കായി 
നീങ്ങി. അതിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതു” ഭൂമിയിലിരുന്നു കൊണ്ടാ 
ണ്. പക്ഷേ, എവിടെയെങ്കിലംവെച്ച് മാ൪ഗ്ശതടസ്സമുണ്ടായാ 
ല് തന്നത്താന് ഓഫാവാരനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് അതിനകത്തു 

. തന്നെയുണ്ട്. ഇസ് വെനസ്ത്റിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സം 
ഘം എഞ്ചിനിയര്മാരാണ് ലുനോഖോദിന്റെ സംവിധായകര്. 

സ്വയംപ്രവത്തക വാഹനങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയെട്ടക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞതോട്ടകൂടി സോവിയററു റഷ്ൃഷ്ണു” ചന്ദ്രനില് പര്യന്വേഷ 
ണം നടത്താന് മററാരേക്കാളം കൂട്ടതല് സൌകയ്യമുണ്ടായിരിക്കു 
ന്നു. ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ലനോഖോദ് പോലെ മറവു ഗ്രഹങ്ങളി 
ല്-മാർസില് മാര്സോഖോദ്, അതുപോലെ മെക്കുറിയിലം 
വീനസില്ം-പ്ലാനറേറാഖോദുകള് എത്തിയ്ക്കാന് ഏനറെത്താമ 
സിയാതെ സോവിയററു ശാസ്ത്രജ്ഞക്കു കഴിയുമെന്നു” .............. 

ചന്ദ്രനില് ലേസര് രശ്മികള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന് ഒരു 
ഫ്മുഞ്ച് റിഫ് ളെക് ടര് ല്നോഖോദില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടെന്നു” 
പാരീസിതനിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോര്ട്ടു പറയുന്നു. 3.5 കിലോഗ്രാം 
തൂക്കവും 45430 സെ. മീ. വിസ്ത്ാരവുമുള്ള ഇതില് 14 സമ ച 
തുര കണ്ണുകള്--റിഫ് ളെക് ടറുകള്--- ഉണ്ടു് . ഫ്രാ൯സിലെ വാ 
നനിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നു തൊട്ടക്കുന്ന ലേസര് രശ്മിക 
കമളെ ഇവ ചന്ദ്രനില് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു........ 

അത്യധികം വിനയപുവ്വം പറഞ്ഞുവെകയ്തുട്ടെ: ഇരുപതാം 
നൂററാണ്ടിനെറ ശാസ് ത്രവിജ്ഞാനത്തെച്ചൊല്ലി ഞാനഫങ്കരി 
മുന്നു, ഞാന്. ഇരുപതാം നൂററാണ്ടില് ജനിച്ച ഞാന് 

രേവതി 

ഗ്ഗ 
തറന്ന ത്ത്ത്ത്തത്ത്ത്തസതസത്ത്നസ്സ്ത്തസ്ത്തി 

സോധ്യററ' ശാസ് ത്രജ്ഞരക്ക്” സിന്ദയൃരപഷ“പങ്ങള് 
ടഃ ടര 6 
ല് 3 3 



പരത്ധ്യക്കമരുമട ച്രഖ്യഗചറാതഃറം 

ഒവെദ്യരത്തം പി. എസ്സ്. വാരിയരുടെ 

ആയ്യവൈദ്യശാല 
കോട്ടക്കല് (ര്കരകൂമസ്ത്രേമ്) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഹെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ: 
ഒാഛഫദ്ധ (140 ലര൪5100 00 7റിഥഠല്ഗ 7൨൦൦ 

& 00േ൦/72/ 412002൦7) ഛോ” 27 
രാ൪ര്ദമംഗ് ഹോം ഛഗണ്്. 449 
മഗമോജ?ംഗ് ട്ര? (5/0) ഫൊങണ്്ഞ്. 227 
പ്രശധാാമമ്ലക്യ്ക് (01775 & &൦5/ഗ0േ൦൦) കോങ്ങ്. 22 
ഒുറാഥജ് മാദോഷര് (4ട5/ഠ്േഗദ) കോക്ക്. 26 

ബ്രാഞ്ചുകള്: 
2, കെംഥാികക്കോക്ട് (കോങ്ങ്. 27) കിഷ്്ഗമ്മ?േദ്ഥഥ് 
2, തത്രര് (ഛ്ോങ്ങ്” 427) ്ലേഷാഠ്ഥോശ്ഥ് 
ട്, ചച്ചക്കംട്് (ഛോങ്ങ്. 7042) 2/ടക്ഴെമാ 
കലം മറമാമ്മിത്ത്7്രഥിച്പാ (ഛേ. 27) മു. ബ്. ഠോദ്ഥ് 

റ്. എഠണൊകഷം (ഛോക്ജ്. 22026) മഹമത്മാഗംന്ഥിഥോര്ഥ് 

മ (ഛോ?ഒ്ങ്. 2262) കമ്വഖദ്യകറമ്ഥ തഗമദ്ധം 

6. ത7ജലരാറ്തചൃരം (കോങ്ങ്. 40242) ദു2ച4ഥഗര്ഥ് 

7. കഇുമമാഗദ്ഥ് (ഛേംണണ്”) 772 40, കഗലേതിോഗദ്ഥ് 

ര്, തമൃച്യവഗ മാറവമ്മ?7ല്ദ്ധ് രഗിച്ചേേ മ്ലേഷ്ക്ഥോഗഷദ്ഥ് 

7. മദിരമശ? (ഫണ്: 67 727 ക്ലൂട്ുമഗചഥര?ഠോരഥ്. ദാമ്മംപക്കം 

ശാമ്ര്്ീമ്മമാമ്മ? റാരിമ്മ?ച്ച തതുയ്യര്മ്വേദ ക്ജഷഗതമളും വിദഗ് ക്ഥ 

മഗമ്മ' ൭൧൮൭൭ ൯൯൧ഹംമ്മമ്യ/ം മഫ/ഒഛഫദ്ഥിത്ത്റാ7റാമം 6്രഗഞ്ചയക 

കൂ? ത്മ്രാ?ദാമം ലഭാ?ക്കുനാതംങ്മ്. ചിഗിച്ചി്, താവതക്ക?ഗഥ? മുതചംമ്മ 

കേരള? ച?ക?ത്അകറം കോട്ടയ്ക്ുലമ ഗോള്ഡന് ജുബിലി 

നര്സിംഗ” ഹോമില് മവച്ചു" പ്രശാദാക്കവക്യമമ് മേമ്നോട്ട 

തജ? റാടമമകുക്_072. 

ദഥിദുതന്ഥരംമ്മ' രേഗശികറഠംക്ക് എഴത്തുകത്തുകറവഥ? ക്ര/ഗ൧ഥ൪ാ 

മാമലദ്യദമ്തക്കാ ച൧ക?ത്ര: റാശ്ചമ്മച്ചഠാമ്മിക്കുമ്മാതംമ്മ്. 

മഗദറോജ?ംഗ് ട്ര? 

306 യാക്ക 



ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പ് 
പത്രക്കടലാസ്റ്റിന്നുള്ള ക്ഷാമവും ദിവസന്തോറുമെന്നവണ്ണം 

കയറിപ്പ്പോവുന്ന അതിന്െറ വിലയും $യുറീക്ക?"യെ സംബന്ധി 
ച്ചേടത്തോളം ഒരു പൊള്ളുന്ന പ്രശ് നമായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു. ക 
ഴിഞ്ഞ 6 മാസംകൊണ്ട് കടലാസ്റസ്റിന്െറ വിലയില് 50 ശതമാ 

നം കണ്ട് വദ്ധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്നു” ഒററപ്രതി മാസിക 
ക്ഒ് ശരാശരി 43 പൈസ നിമ്മാണച്ചെലവ് വരുന്നു. ഒററ 
പ്രതി വില 30 പൈസയാണെങ്കില്ത്തന്നെ, വാഷിക വരിസം 
ഖ്യ തപാലിലടക്കുന്നവക്കു നല്കുന്ന പ്രത്യേക കിഴിവും കവറി 

ന്െറ വിലയും തപാല്ക്കൂലിയും കഴിച്ചാല് നിമ്മാതാക്കശക്ക് 
ആകെ കിട്ടുന്നതു” 19 പൈസയാണ്. മുഖവിലയില് 55 ശത 
മാനത്തോളം നഷ്ടം സഹിച്ചാണ് മാസിക നടത്തുന്നതെന്നു ചൃ 
രുക്കം. ഈ നില ഏറെതുടരുക ആരോഗ്യകരമാവില്ല എന്നു് 
അനുഭവം പഠിപ്പിഷ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് “യുറീക്ക? യുടെ വരിസം 
ഖ്യ ഒന്നു പൂതുക്കുവാന് ഞങ്ങള് നിര്ബ്ബന്ധിതരായിരിക്കയാണ് . 

: യയറിക്ക"യെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് യുറീക്ക? പ്രവത്തകരുടെ ഈതി 
രുമാനത്തെ ഉദ്ദേശതുദ്ധിയോത്തു” സ്വാഗതംചെയ്യുമെന്നു് ഞങ്ങ 
ള്ക്കുറപ്പുണ്ട്. 

പൃതൃക്കിയ നിരക്ക് ജനുവരി മുതല് 
ൃത്തക്ക?മ്മ: വതി അംഖ നാിരക്കുക്രകാരം ഒറഥഥക്രതി? വിച 

40 മചമത്മയ്ും വാര്ഷിക വതിദ്ധംഖ/ റ് രപയ്യമാകുന്മ. ക നിത 
ക് 197717 മജദ്മവ/തി മുതല് ച്ര/ഗബ്ഥല്യത്മ?/് വര്മമാതംക്ക്. 3 രൂപ 
വിതം വാഷികവരിസംഖ്യ അടച്ചിട്ടുള്ള മാന്യ വരിക്കാക്ക്* 

" 71ലേയ്ക്കുള്ള മുന്കൂര് വരിസംഖ്യയില് അടപച്ചുതിക്കേണ്ട തുക 
എത്രയെന്നു കാണിക്കുന്ന കുറിപ്പ് അനൃത്ര കാണാം. അതിന്പ്ര 
കാരം 1971 ജനുവരി 10ലാംനു-ക്കുമുമ്പ” കുടിശ്ശിക തീക്കണമെന്നു 
താല്ലയ്യപ്പെട്ടന്ന. മാന്യ വരിക്കാരുടെ സൌകയ്യം മുന്നിത്തി 
രണ്ടോ മൂന്നോ വഷത്തേയ്ക്കുള്ള വരിസംഖ്യ ഒന്നിച്ചു സ്വികരിക്കാ 
നുള്ളു സൌകയ്യങ്ങളും ഞങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു് . വരിസംഖ്യ അടക്കേ 
ണ്ടതു” പതിവുപോലെ, മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്, “യുറീക്ക”, 
മണ്ണുത്തി (.0.) തൃശൂര് എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണ്. സഹക 
രിത്ത്കുക. 

മാന്യ വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 



നാവാ 

ലേഖനമത്സരം 

ഒക്ടോബര് മാസത്തെ സമ്മാനം 
കെ. രാമചന്ദ്രന് 

(സ്ത്റാനേറരഡ് 4, ഹൈസ്ത്റള്, എരുമപ്പെട്ടി) നേടിയിരിക്കുന്നു. 
ലേഖനം ഈ ലക്കത്തില് ചേത്തിട്ടുണ്ട് . 

നവമ്പര് മാസത്തെ സമ്മാനം 
പി. കെ. ജയകുമാര് 

സ്റ്റാന്റേര്ഡ് %, എം. ജി. ടി. ഹൈന്റ്ൂള്, മുഖത്തല 
നേടിയിരിക്കുന്നു. ചേഖനാം. (ശാസ് ത്രം, പോയ മാസം) 
ജനുവരി ലക്കത്തില് ചേക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ. ജയകുമാറിന്ന് 

ജനവരി മുതല് ഒരു വഷം യുറീക്ക കിട്ടന്നതാണ്ട്. 

ഡിസമ്പര്മാസത്തെ മത്സരം 
വഗഷമ്മം.” “ഞങ്ങളുടെ സയന്സ്പ് ക്ലബ്ബ്? 

ലേഖനം പര്രാഗ്ചക്കു കിട്ടേണ്ട അവസാന തിയതി 

ജനുവരി 20, 770. 

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ൂരമാസിക 
ഒററപ്രുതി 40 പൈസ 

വാര്ഷികവരിസംഖ്യ 5 രൂപ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് ചിലത് 
മ്ചേഖറദാം 

ടെക്കാറസ് കോംപ്ലെക്സ് ---മജേഗദ്മഫ്' പായ്ക്കു 

ഇടിയും മിന്നല്ും_എം. ൭൭. ശമ്മര്്മ 

ഭയം--മ?്ധ” എമ്മ. ചി. തങ്കച്ചി 

കണ്ണു ---൧. മക. ദുകമഥരദ2 

കസ്പക്ഷരം--ത്മക്കരക്കുര്ശശു? ഒറാമജുറ0 

വരൂ, ചന്ദ്രനഗരത്തിലേക്കു് --വ7. എം. ൧൫5. നാദ്മ്ൃത?തിച്പ്് 

ആവി--മാര്ക്ടിറ2് ടച്ച് 

യ ഒു?, മ2൪൭ഗമുറാഥം 

വവ 
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4 മിരഷാരിച്ചതിയ;ക്കും 



ഡീസംബര് 1 

വില 40 പൈസ 

യ്യറീക്ക ഒന്നു" (7) 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്രൂമാസിക 0510 0൩ 1-12-70 

മോ. ൦. %. 114 

൦ പ്രസിദ്ധീകരണം 

വിഷ ലി(൫/൪ 
തൃശൂര് 

ഒരു കേരള ശാസ്സ്രസഥാഹിത്യപരിഷത്ത 
ലലല 


